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Akty prawne

decyzja 
661/2010/UE

– decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE 
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transpor-
towej (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, s. 1, z późn. zm.)

decyzja Komisji 
nr 2010/713/UE

– decyzja Komisji  nr  2010/713/UE  z  dnia  9 listopada 
2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, 
przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowa-
nych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności 
przyjętych  na mocy  dyrektywy  Parlamentu  Euro-
pejskiego  i  Rady  2008/57/WE  (Dz. Urz.  UE  L  319 
z 04.12.2010, s. 1)

decyzja Komisji 
nr 2012/757/UE

– decyzja Komisji nr 2012/757/UE z dnia 14 listopada 2012 r. 
w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności 
w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei 
w Unii Europejskiej i zmieniająca decyzję 2007/756/WE 
(Dz. Urz. UE L 345 z 15.12.2012 r., s. 1)

dyrektywa 
91/440/EWG

– dyrektywa Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. 
w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE 
L 237 z 24.08.1991, s. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 7, t. 1, s. 341, z późn. zm.)

dyrektywa 
96/48/WE

– dyrektywa Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w spra-
wie interoperacyjności transeuropejskiego systemu ko-
lei dużych prędkości (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996, 
s. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, 
t. 17, s. 152, z późn. zm.)
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dyrektywa 
2001/14/WE

– dyrektywa  2001/14/WE  Parlamentu  Europejskiego 
i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdol-
ności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobiera-
nia opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz 
przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz. Urz. WE 
L 75 z 15.03.2001, s. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe-
cjalne, rozdz. 7, t. 5, s. 404, z późn. zm.)

dyrektywa 
2001/16/WE

– dyrektywa  2001/16/WE  Parlamentu  Europejskie-
go  i Rady  z dnia  19 marca  2001 r. w  sprawie  inter-
operacyjności transeuropejskiego systemu kolei kon-
wencjonalnych (Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001, s. 1; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, 
s. 243, z późn. zm.)

dyrektywa 
2004/49/WE

– dyrektywa  2004/49/WE  Parlamentu  Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpie-
czeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dy-
rektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania li-
cencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 
2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej 
infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytko-
wanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w za-
kresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, 
s. 44; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, 
t. 8, s. 227, z późn. zm.)

dyrektywa 
2007/58/WE

– dyrektywa  2007/58/WE  Parlamentu  Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 r. zmieniająca dyrek-
tywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspól-
notowych oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alo-
kacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej 
i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kole-
jowej (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, s. 44)

dyrektywa 
2007/59/WE

– dyrektywa  2007/59/WE  Parlamentu  Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przy-
znawania uprawnień maszynistom prowadzącym loko-
motywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspól-
noty (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, s. 51)
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dyrektywa 
2008/57/WE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE 
z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjno-
ści systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 
z 18.07.2008, s. 1, z późn. zm.)

dyrektywa 
2012/34/UE

– dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady 
2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utwo-
rzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego 
(Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, s. 32)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-
wania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 267)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępo-
wania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

k.p.s.w. – ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępo-
wania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia  15 września  2000 r.  – Kodeks  spółek 
handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.)

p.g.g. – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.)

p.g.k. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 
z późn. zm.)

p.o.ś. – ustawa  z  dnia  27 kwietnia  2001 r.  –  Prawo  ochro-
ny środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 
z późn. zm.)
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p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)

pr. bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) 

pr. lot. – ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 z późn. zm.)

pr. przew. – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozo-
we (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn. zm.)

pr. tel. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyj-
ne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

pr. wod. – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

r.e.g.b. – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

r.o.u.l. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 paź-
dziernika 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licen-
cji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. 
Nr 196, poz. 1515)

r.o.w.p.r. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 
2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ru-
chu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444 
z późn. zm.)

rozporządzenie 
Komisji (UE) 
nr 1078/2012

– rozporządzenie Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 li-
stopada 2012 r. w sprawie wspólnej metody oceny bez-
pieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma 
być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i za-
rządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bez-
pieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez 
podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dz. Urz. UE 
L 320 z 17.11.2012, s. 8)
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rozporządzenie 
Komisji (WE) 
nr 352/2009

– rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  352/2009  z  dnia 
24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wspólnej me-
tody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oce-
ny ryzyka, o której mowa w art. 6 ust. 3 lit. a) dyrek-
tywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz. Urz. UE L 108 z 29.04.2009, s. 4)

rozporządzenie 
(WE) 
nr 1370/2007

– rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące 
usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowe-
go transportu pasażerskiego oraz uchylające rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 
(Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, s. 1)

rozporządzenie 
(WE) 
nr 1371/2007

– rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. doty-
czące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejo-
wym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, s. 14, z późn. zm.)

r.r.j. – rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w spra-
wie rozkładów jazdy (Dz. U. poz. 451)

r.r.w.u.l. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerw-
ca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania 
wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działal-
ności gospodarczej polegającej na wykonywaniu prze-
wozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu 
usług trakcyjnych oraz wzorów licencji (Dz. U. Nr 94, 
poz. 775)

r.w.d.k.i. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lute-
go 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania 
z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 35, poz. 274)

r.w.l.m. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 mar-
ca 2011 r. w sprawie wpisu na listę podmiotów upraw-
nionych do przeprowadzania badań w celu sprawdze-
nia  spełniania wymagań  zdrowotnych,  fizycznych 
i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz 
świadectwa maszynisty (Dz. U. Nr 66, poz. 348)
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r.w.o.w. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 
2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funk-
cjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do na-
kładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz 
zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz. U. Nr 62, 
poz. 564)

r.w.t.a.b. – rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 
2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, 
przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeń-
stwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpie-
czeństwa (Dz. U. Nr 57, poz. 389)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 
C 326 z 26.10.2012, s. 47; wersja skonsolidowana)

u.b.a. – ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.)

u.d.p. – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) 

u.f.i.t.l. – ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infra-
struktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 
z późn. zm.)

u.f.k. – ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejo-
wym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61 z późn. zm.)

u.f.p. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

u.g.k. – ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunal-
nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.)

u.g.r. – ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1205)

u.k.r.p. – ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, re-
strukturyzacji  i prywatyzacji przedsiębiorstwa pań-
stwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, 
poz. 948 z późn. zm.)

pwplink://urn:act:du:2004:90:864(subdoc(2))?created=ewa%5Fmanowska:2011%2D08%2D12
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u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hi-
potece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.)

u.l.u. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowi-
skowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.)

Umowa – Umowa zbiorowa zawarta między Europejską Federa-
cją Pracowników Transportu (ETF) a Stowarzyszeniem 
Kolei Europejskich (CER) w sprawie niektórych aspek-
tów warunków pracy pracowników wykonujących pra-
cę w trasie, biorących udział w świadczeniu interopera-
cyjnych usług transgranicznych, stanowiąca załącznik 
do dyrektywy Rady 2005/47/WE z dnia 18 lipca 2005 r. 
w sprawie umowy między Stowarzyszeniem Kolei Eu-
ropejskich  (CER) a Europejską Federacją Pracowni-
ków Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów 
warunków pracy pracowników wykonujących pracę 
w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyj-
nych usług transgranicznych w sektorze kolejowym 
(Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2005, s. 15)

u.o.k.k. – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkuren-
cji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

u.o.m. – ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zm.)

u.o.o.m. – ustawa  z  dnia  22 sierpnia  1997 r.  o  ochronie  osób 
i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 
z późn. zm.)

u.o.p. – ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
żarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 
z późn. zm.)

u.o.z. – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i  opiece  nad  zabytkami  (Dz. U.  Nr  162,  poz.  1568 
z późn. zm.)

u.p.e.a. – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1015 z późn. zm.)
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u.p.o.l. – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 
z późn. zm.)

u.p.z.p. – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno-
ści gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 
z późn. zm.)

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

u.s.o.z. – ustawa  z  dnia  30 sierpnia  2002 r.  o  systemie  oceny 
zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 
z późn. zm.)

ustawa 
nowelizująca

– ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1152)

ustawa 
o EURO

– ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu fi-
nałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 
UEFA EURO 2012 (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 26, 
poz. 133 z późn. zm.)

ustawa 
o inwestycjach 
drogowych/
specustawa 
drogowa

– ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687)

ustawa o Policji – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)

u.s.w. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie wo-
jewództwa  (tekst  jedn.:  Dz. U.  z  2013 r.  poz.  596 
z późn. zm.)

u.ś.p.b.b. – ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bez-
pośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 z późn. zm.)

u.t.k. – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.)

u.t.z. – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transpor-
cie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)
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u.u.i.ś. – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późn. zm.)

u.z.p.p.r. – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 
poz. 712 z późn. zm.)

zalecenie 
Komisji 
2011/217/UE

– zalecenie Komisji 2011/217/UE z dnia 29 marca 2011 r. 
w sprawie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji 
podsystemów strukturalnych i pojazdów na mocy dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE 
(Dz. Urz. UE L 95 z 08.04.2011, s. 1)

Czasopisma i inne publikatory

CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Dz. Urz. 
MTBiGM

– Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budowni-
ctwa i Gospodarki Morskiej 

Dz. Urz. UE/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej / Wspólnot Eu-
ropejskich

EPS – Europejski Przegląd Sądowy
FK – Finanse Komunalne
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe. Orzecznictwo Sądu Ape-

lacyjnego w Krakowie w sprawach karnych
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzę-

dowy, Seria A
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Sam. Teryt. – Samorząd Terytorialny
St. Iur. – Studia Iuridica
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
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Inne

CSI – wspólne wskaźniki bezpieczeństwa
CSM – wspólne metody oceny bezpieczeństwa
CST – wspólne cele bezpieczeństwa
decyzja PBLK – decyzja o pozwoleniu na budowę linii kolejowej
decyzja ULICP – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-

nego
decyzja ULLK – decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
decyzja ZRID – decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
ECM – podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kole-

jowego (Entity in Charge of Maintenance)
ERTMS – Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym 

(European Rail Traffic Management System)
EVN – europejski numer pojazdu
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
KE – Komisja Europejska
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
NVR – krajowy rejestr pojazdów kolejowych 

(National Vehicle Register)
PGLLP – Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
RP – Rzeczpospolita Polska
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SOK – straż ochrony kolei
TERFN – Transeuropejska Kolejowa Sieć Towarowa

(Trans-European Rail Freight Network)
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSI – techniczne specyfikacje interoperacyjności
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UE – Unia Europejska
UTK – Urząd Transportu Kolejowego
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WPFP – Wieloletni Plan Finansowy Państwa
WPIK – wieloletni program inwestycji kolejowych
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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Przedmowa

Rynek kolejowy jest jedną z najważniejszych i jednocześnie najbar-
dziej interesujących części krajowego systemu gospodarczego. Rozmiar 
tego rynku, skala środków pieniężnych rokrocznie wydatkowanych przez 
zarządcę infrastruktury i przewoźników kolejowych w celach operacyj-
nych i inwestycyjnych, jak wreszcie liczne problemy prawne związane 
z działalnością rynku i jego podmiotów istotnie zwiększają zaintereso-
wanie nim pośród prawników i ekonomistów. Warto przy tym zaakcento-
wać, że w perspektywie kilku najbliższych lat transport kolejowy będzie 
tą formą transportu, na której rozwój tak władze krajowe, jak i unijne będą 
kładły największy nacisk i której będą poświęcały największą uwagę. To 
szczególne gospodarcze znaczenie rynku kolejowego rodzi konieczność 
pochylenia się nad problemami prawnymi związanymi z funkcjonowa-
niem rynku i jego instytucji.

Oddawany w ręce czytelników komentarz do ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym jest pierwszym i jedynym opracowaniem, 
które w całościowy i wyczerpujący sposób omawia problemy prawne po-
wstałe w praktyce działania rynku kolejowego. Komentowana ustawa 
jest najważniejszym aktem prawnym dla funkcjonowania transportu ko-
lejowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym sui generis 
konstytucję tego rynku. W komentarzu w możliwie szerokim zakresie 
zaprezentowano poglądy doktryny i orzecznictwa – sądów powszech-
nych i administracyjnych – dotyczące omawianej problematyki. Autorami 
publikacji są pracownicy naukowi wydziałów prawa i administracji wio-
dących krajowych uczelni, pracownicy Departamentu Transportu Kole-
jowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz członek zarządu 
PKP i dyrektorzy departamentów prawnych spółek sektora kolejowego.
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Komentarz jest wyrazem indywidualnych poglądów jego autorów, 
nie stanowi oficjalnej wykładni komentowanej ustawy, choć autorzy do-
kładali starań, aby odzwierciedlić dominujące poglądy i wykładnię prze-
pisów przyjętą w praktyce. Autorzy i redaktorzy dziękują pracownikom 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędu 
Transportu Kolejowego oraz spółek z grupy PKP za pomoc udzieloną przy 
przygotowywaniu komentarza. Jednocześnie będą wdzięczni Czytelnikom 
za wszelkie uwagi.

Maria Wasiak
Marek Wierzbowski

Paweł Wajda
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Art. 

Ustawa

z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym1

(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 176, 
poz. 1238, Nr 191, poz. 1374; z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, 
poz. 1289, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, 

poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241, Nr 214, poz. 1658; 
z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, 
Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372, Nr 233, poz. 1381; 
z 2012 r. poz. 460, poz. 951; z 2013 r. poz. 628, poz. 1033, poz. 1152)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 
Wspólnot Europejskich:
  1)  dyrektywy  91/440/EWG  z  dnia  29 lipca  1991 r.  w  sprawie  rozwoju  kolei wspólnotowych 

(Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991),
  2)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad 

dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkow-
skimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

  3)  dyrektywy 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie przyznawania licencji przedsię-
biorstwom kolejowym (Dz. Urz. WE L 143 z 27.06.1995),

  4)  dyrektywy 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskie-
go systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. WE L 235 z 17.09.1996),

  5)  dyrektywy 2001/12/WE z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniającej dyrektywę 91/440/EWG w spra-
wie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001),

  6)  dyrektywy 2001/13/WE z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniającej dyrektywę 95/18/WE w sprawie 
przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001),

  7)  dyrektywy 2001/14/WE z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej 
infrastruktury kolejowej  i pobierania opłat za użytkowanie  infrastruktury kolejowej oraz 
przyznawania świadectw bezpieczeństwa (Dz. Urz. WE L 75 z 15.03.2001),

  8)  dyrektywy 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropej-
skiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-

wie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Art. 1

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres zastosowania regulacji]
Przepisy ustawy określają:

 1) zasady korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania infra-
strukturą kolejową i jej utrzymania;

 2) zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów 
kolejowych;

 3) warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych;
 3a) warunki zapewnienia interoperacyjności systemu kolei na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4) zasady i instrumenty regulacji transportu kolejowego;
 5) szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących 

linii kolejowych o znaczeniu państwowym, w tym warunki lokali-
zacji i nabywania nieruchomości na ten cel oraz organy właściwe 
w tych sprawach;

 5) 1 szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących li-
nii kolejowych, w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości 
na ten cel oraz organy właściwe w tych sprawach;

 6) czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usłu-
gi transgraniczne;

 7) zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.

1 Art. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1152) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2014 r.
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1. Komentowany przepis określa podmiotowy i przedmiotowy zakres 
zastosowania regulacji.

2. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) jest regulacją o fundamentalnym 
znaczeniu dla istnienia i funkcjonowania całego sektora transportu kolejo-
wego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta ma walor regulacji 
systemowej (legi generali) dla całego transportu kolejowego odbywającego 
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jako taka może być z powodze-
niem postrzegana jako swoista konstytucja krajowego rynku kolejowego.

3. Komentowany akt prawny nie ma charakteru regulacji autono-
micznej i wyłącznej. Funkcjonowanie rynku kolejowego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest jednocześnie przedmiotem regulacji wielu 
innych aktów zarówno prawa krajowego (np. ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), jak i prawa unijnego (np. dyrektywy two-
rzące tzw. trzy pakiety kolejowe).

4. Prawodawca, określając zakres podmiotowy i przedmiotowy sto-
sowania komentowanej ustawy, zastosował zabieg sprowadzający się do 
wskazania najważniejszych obszarów funkcjonowania krajowego rynku 
kolejowego, które to obszary zostały poddane regulacji ustawowej.

5. Użyte w treści art. 1 u.t.k. sformułowania są w znacznym stopniu 
zbieżne z nazwami poszczególnych rozdziałów ustawy. Wypada przy tym 
podkreślić, że ustawodawca nie zadbał o to, by treść art. 1 u.t.k. odpowia-
dała w pełni i idealnie nazewnictwu poszczególnych rozdziałów ustawy.

6.  Jakkolwiek treść art. 1 u.t.k. mogłaby wskazywać, że zawarty 
tamże katalog zagadnień będących przedmiotem regulacji ma charak-
ter katalogu zamkniętego, to nie jest tak w rzeczywistości. Przykładowo 
nie zostały w nim wymienione – będące przedmiotem regulacji ustawy 
o transporcie kolejowym – takie zagadnienia jak pozycja prawnoustro-
jowa i kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Za przy-
jęciem powyższego stanowiska przemawia także rozszerzenie zakresu 
zastosowania regulacji ustawy o transporcie kolejowym na sprawy wy-
mienione w art. 2 u.t.k.

7. Regulacja transportu kolejowego odbywa się przy wykorzystaniu 
instrumentów właściwych dla prawa administracyjnego, cywilnego oraz 
pomocniczo prawa karnego. Analiza norm ustawy prowadzi do konkluzji, 
że dominującą metodą regulacji jest metoda administracyjnoprawna. Jak się 
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Art. 1

wydaje, zastosowanie tej metody jest zabiegiem celowym z co najmniej kil-
ku powodów. Po pierwsze, jest to wyraz respektowania przez prawodawcę 
krajowego zobowiązań związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej. Ustawa o transporcie kolejowym stanowi bowiem 
implementację do systemu prawa krajowego postanowień licznych dyrek-
tyw unijnych tworzących tzw. trzy pakiety kolejowe. Po drugie, specyfika 
funkcjonowania rynku transportu kolejowego czyni niejednokrotnie ko-
niecznym to, by powstałe w praktyce tego rynku problemy były rozwią-
zywane przy wykorzystywaniu władczych instrumentów właściwych dla 
prawa administracyjnego. Można bowiem wyobrazić sobie, że w obliczu 
hipotetycznego braku możliwości dokonywania administracyjnoprawnej 
ingerencji w prawo własności (możliwości dokonywania wywłaszczenia) 
niektóre inwestycje w obszarze infrastruktury kolejowej nie mogłyby być 
w ogólności realizowane, czy to z uwagi na przeszkody natury prawnej, 
czy to z uwagi na przeszkody natury ekonomicznej. Po trzecie wreszcie, 
zapewnienie – leżącego w interesie społecznym – bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego nie może być pozostawione wyłącznie w gestii podmiotów pry-
watnych, stosujących w swoim działaniu co do zasady prywatnoprawne in-
strumenty oddziaływania, czy też wykorzystujących mechanizm tzw. nie-
widzialnej ręki rynku. Materia ta wymaga bowiem bezwzględnie władczej 
ingerencji uprawnionych organów administracji publicznej, realizowanej 
w ramach stosunku administracyjnoprawnego.

8. Komentowana ustawa jest implementacją do systemu prawa krajo-
wego następujących aktów prawa unijnego:
 –  dyrektywy Rady  91/440/EWG  z  dnia  29 lipca  1991 r. w  sprawie 

rozwoju  kolei wspólnotowych  (Dz. Urz. WE L  237  z  24.08.1991, 
s. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, s. 341, 
z późn. zm.);

 –  dyrektywy Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie usta-
nowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombi-
nowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE 
L 368 z 17.12.1992, s. 38, z późn. zm.);

 –  dyrektywy Rady 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie przy-
znawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. Urz. WE L 143 
z 27.06.1995, s. 70; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, 
t. 2, s. 258, z późn. zm.);

 –  dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie inter-
operacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości 
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