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Instytut Kolejnictwa Jednostka Notyfikowana 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE 
w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie   
jednostka upoważniona (art. 22 g ust. 9), podmiot uprawniony 
W artykule omówiono istotę interoperacyjności kolei oraz relacje 
między interoperacyjnością a wspólnym rynkiem kolejowym. Wspól-
ny rynek dla podsystemów i składników interoperacyjności kolei opi-
sano w kontekście swobodnego przepływu towarów i usług. Opis roli 
jednostek notyfikowanych uzupełniają procedury weryfikacji i oceny. 
Instytut Kolejnictwa w Warszawie został przedstawiony nie tylko jako 
jednostka notyfikowana, ale również jako uprawniona organizacja i wy-
znaczony organ dla oceny produktów w dziedzinie polskich wymagań.

Określenie „interoperacyjność” nie zostało wymyślone dla po-
trzeb kolei. Określenie to związane jest z pokonywaniem barier 
dzielących Unię Europejską na poszczególne współtworzące ją 
państwa i regiony. Bariery te związane są zarówno z przekra-
czaniem granic wewnętrznych w ramach Unii Europejskiej, jak 
i tworzeniem wspólnego rynku produktów i usług. Dla polskich 
zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych, szczególnie 
w kontekście rozliczania projektów współfinansowanych z środ-
ków europejskich, ale także w kontekście konkurencyjności 
transportu kolejowego, ważniejsze jest pokonywanie barier trans-
portowych. Dla polskich kolejowych producentów i usługodaw-
ców, np. producentów taboru, ale także producentów sprzęgów 
taborowych czy przytwierdzeń szyn do podkładów, ważniejsze 
jest pokonywanie barier handlowych dla zapewnienia obecności 
polskich producentów na europejskim wspólnym rynku. 

Bezpośrednio związany z interoperacyjnością jest wspólny rynek 
w Unii Europejskiej. Jest on ciągle niedoceniany przez niektórych 
polskich producentów, co prowadzi do większej obecności produ-
centów z innych krajów Unii na polskim rynku, niż obecność polskich 
producentów na rynkach innych państw członkowskich, współtwo-
rzących razem z naszym rynkiem wspólny rynek europejski. 

Interoperacyjność kolei i traktatowe swobody w Unii Europejskiej
Interoperacyjność systemu kolei zdefiniowano jako „zdolność 
systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego 
ruchu pociągów o charakterystykach odpowiednich dla danych 
linii kolejowych, zależną od wszystkich warunków technicznych, 
prawnych i eksploatacyjnych, których zachowanie zapewnia do-
trzymanie zasadniczych wymagań”. 

Definicja ta ma przede wszystkim charakter prawny. Jest 
zresztą zacytowana za Dyrektywą w sprawie interoperacyjności 
systemu kolei we Wspólnocie. Jej praktyczny wymiar na wysokim 
poziomie ogólności dobrze pokazuje zestawienie tej definicji ze 
swobodami traktatowymi Unii Europejskiej – swobodami przepły-
wu osób, usług, kapitału i towarów. 

Swobodny przepływ osób z punktu widzenia transportu, w tym 
transportu kolejowego, kojarzy się z pełną swobodą przekracza-
nia granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Jednakże rozumieć 
należy go przede wszystkim jako wzajemną akceptację kompe-
tencji zawodowych osób wykonujących różnego rodzaju zawody. 

Swobodny przepływ usług rozumieć należy między innymi jako 
nieograniczoną możliwość zakładania przedsiębiorstw na tere-

nie innego państwa członkowskiego i świadczenia usług. Dotyczy 
to między innymi wolnych zawodów oraz działalności usługowej 
czy rzemieślniczej, w tym wymagającej uprawnień. W związku ze 
swobodą przepływu usług, uwzględniając swobodę przepływu 
osób, można w innym kraju na przykład założyć działalność go-
spodarczą, polegającą na projektowaniu rozwiązań dla transpor-
tu kolejowego. Swobodny przepływ usług to także nieograniczona 
możliwość korzystania z usług świadczonych w innym państwie 
członkowskim, na przykład przygotowywanych tam projektów, 
oraz zasada, wedle której spółki i przedsiębiorstwa zarejestro-
wane w jednym z państw członkowskich mogą działać na terenie 
całej Unii Europejskiej.

Swobodny przepływ kapitału oczywiście nie jest związany 
z przekraczaniem granic wewnętrznych Unii Europejskiej przez 
pociągi przewożące złoto i pieniądze. Swobodny przepływ kapi-
tału to nieograniczona możliwość przekazywania zysków pomię-
dzy krajami członkowskimi, nieograniczona przez wewnętrzne 
granice Unii Europejskiej swoboda inwestowania oraz przepływu 
środków pozyskiwanych wskutek likwidacji przedsiębiorstw czy 
dziedziczenia spadków. 

Wreszcie swobodny przepływ towarów, który przede wszystkim 
kojarzy się z brakiem barier celnych na wewnętrznych granicach 
Unii Europejskiej, w praktyce rozumieć należy przede wszystkim 
jako wzajemną akceptację wyrobów. Wyrób raz zbadany na zgod-
ność ze stawianymi mu wymaganiami i dopuszczony w jednym 
państwie członkowskim uznaje się za dopuszczony do całego 
wspólnego rynku, a ograniczanie jego sprzedaży czy wykorzy-
stywania jest naruszeniem prawa. To przede wszystkim na tej 
zasadzie opiera się tworzenie interoperacyjnego europejskiego 
systemu kolei, niemniej pozostałe 3 swobody wspólnego rynku 
także mają w tym zakresie swoją rolę do spełnienia. 

Nowe podejście legislacyjne
Nowe podejście legislacyjne to podstawa interoperacyjności róż-
nego rodzaju rozwiązań technicznych, przede wszystkim w odnie-
sieniu do swobodnego przepływu towarów. Podejście to, mimo 
swojej nazwy, wcale nie jest nowe, bo wprowadzono je w 1985 r. 

Zasada swobodnego przepływu towarów, w wielu obszarach 
technicznych, obowiązywała już wcześniej – przed 1985 r. Jej 
podstawą było definiowanie wszystkich koniecznych wymagań 
w dokumentach prawnych, zazwyczaj poprzez bezpośrednie 
odwołania w dyrektywach do dokumentów normatywnych. Przy 
wprowadzaniu nowego podejścia legislacyjnego wcześniej stoso-
wane zasady określono jako stare podejście legislacyjne. Kon-
sekwencją starego podejścia legislacyjnego było zamknięcie 
wspólnego rynku na innowacyjne rozwiązania ze względu na zbyt 
szczegółowe określenie wymagań w dokumentach prawnych. Na 
stare zasady wskazywano także jako na jedną z przyczyn braku 
konkurencyjności europejskich firm na globalnym rynku. Nowe 
podejście legislacyjne zachowuje swobodny przepływ towarów, 
jednocześnie – co do zasady – rezygnując z definiowania szcze-
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gółowych wymagań na poziomie prawa. Dla zachowania swobod-
nego przepływu towarów wedle nowych zasad definiuje się tak 
zwane wymagania zasadnicze. A do oceny ich spełnienia anga-
żuje się tak zwane jednostki notyfikowane.

Wymagania zasadnicze
Najczęściej stosowane wymagania zasadnicze to: bezpieczeń-
stwo, niezawodność, zdrowie i ochrona środowiska. Dla każdego 
rodzaju wyrobów, do których zastosowanie ma zasada swobod-
nego przepływu towarów, indywidualnie definiowane są te wyma-
gania zasadnicze, które uznaje się za niezbędne. Przykładowo: 
dla zabawek ustanowiono zasadnicze wymaganie „bezpieczeń-
stwo”, definiując w sposób ogólny w szczególności wymagania 
dotyczące własności fizycznych i mechanicznych, palności, wła-
sności chemicznych, elektrycznych, higieny i radioaktywności. 
Przykładowo: w odniesieniu do wymagania zasadniczego „bez-
pieczeństwo” mamy między innymi zapis przesądzający, że „za-
bawki, które są specjalnie przeznaczone dla dzieci w wieku po-
niżej 36 miesięcy i ich części składowe oraz wszelkie dające się 
odłączyć elementy tych zabawek, muszą posiadać takie wymiary, 
aby uniemożliwić ich połknięcie lub przedostanie się do dróg od-
dechowych”. Wymagania szczegółowe, na przykład akceptowal-
ne wymiary elementów, które pozwalają na stwierdzenie, że wy-
maganie to jest spełnione, nie są zdefiniowane w dyrektywie. Co 
do zasady wyroby spełniające stawiane im wymagania są ozna-
czane znakiem „CE”. Jednak, zgodnie z zapisem w dyrektywie 
kolejowej na wyroby spełniające wymagania stawiane w związku 
z tą dyrektywą, nie nanosi się znaku „CE”. Nanosi się go jednak, 
jeśli wyrób podlega jednocześnie pod inną dyrektywę nowego po-
dejścia, która wymaga takiego oznaczania. 

Interoperacyjność i wymagania zasadnicze w transporcie kolejowym
Dla potrzeb wspólnego rynku, w odniesieniu do interoperacyjno-
ści i przy zastosowaniu zasad nowego podejścia legislacyjnego, 
zdefiniowano wymagania zasadnicze dla poszczególnych pod-
systemów współtworzących system kolei i dla systemu kolei jako 
całości. Wymagania szczegółowe, pozwalające na domniemanie 
spełnienia wymagań zasadniczych, zdefiniowano w tak zwanych 
Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności – specyfikacjach 
TSI. Specyfikacje te są powiązane z podsystemami, ale do po-
szczególnych podsystemów często ma zastosowanie więcej niż 
jedna specyfikacja TSI, a pojedyncze specyfikacje często mają 
zastosowanie do więcej niż jednego podsystemu. Dodatkowo dla 
każdego podsystemu zastosowanie mają także wymagania zwią-
zane z interfejsami do współpracujących z nimi podsystemów.

Do transportu kolejowego zastosowanie mają najczęściej 
stosowane wymagania zasadnicze: „bezpieczeństwo”, „nieza-
wodność”, „zdrowie” i „ochrona środowiska” oraz wymagania 
zasadnicze „zgodność techniczna” i „dostępność dla osób nie-
pełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej”. Zacytujmy 
za dyrektywą jedno wymaganie zasadnicze – „ochrona środowi-
ska”. W odniesieniu do systemu kolei jako całości wymaga się, 
aby: „wpływ, jaki na środowisko ma utworzenie i funkcjonowanie 
systemu kolei, musi zostać oceniony i uwzględniony na etapie 
projektowania systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wspólnotowymi. Materiały wykorzystywane w pociągach i infra-
strukturze uniemożliwiały emisję spalin lub gazów, które są szko-
dliwe lub groźne dla środowiska, w szczególności w przypadku 
pożaru. Tabor oraz systemy dostaw energii były zaprojektowane 
i wykonane w sposób gwarantujący ich kompatybilność elektro-
magnetyczną z instalacjami, urządzeniami i sieciami publicznymi 

lub prywatnymi, z którymi mogą się wzajemnie zakłócać. Funk-
cjonowanie systemu kolei opierało się na przestrzeganiu istnieją-
cych przepisów w zakresie poziomu hałasu. Funkcjonowanie sys-
temu kolei nie powodowało niedopuszczalnego poziomu drgań 
gruntu w odniesieniu do działań i obszarów położonych w pobliżu 
infrastruktury i będących w normalnym stanie utrzymania”.

W odniesieniu do podsystemu „energia” – w odniesieniu do 
zasilania trakcyjnego – w zakresie wymagania zasadniczego 
„ochrona środowiska” wymaga się dodatkowo, aby: „funkcjono-
wanie systemów dostaw energii elektrycznej i cieplnej nie szko-
dziło środowisku naturalnemu ponad określone limity”.

W odniesieniu do zagadnień utrzymania wymaga się jeszcze, 
aby: „instalacje techniczne oraz procedury używane w centrach 
utrzymania nie wykraczały poza dopuszczalne poziomy uciążli-
wości w odniesieniu do otaczającego środowiska”.

Zgodnie z tak zdefiniowanymi wymaganiami zasadniczymi, 
zgodnie z regułami nowego podejścia legislacyjnego, uciążliwość 
weryfikowana jest dla poszczególnych rozwiązań technicznych 
przez jednostki notyfikowane. 

Rola jednostek notyfikowanych w transporcie kolejowym
Jednostki notyfikowane to niezależne podmioty, których kom-
petencje zgłosiły Komisji Europejskiej państwa członkowskie 
i których rolą jest weryfikowanie zgodności wyrobów z wyma-
ganiami zasadniczymi. W transporcie kolejowym jako wyroby 
traktuje się podsystemy, na przykład podsystem infrastruktura 
(w ramach którego zdefiniowano wymagania w szczególności 
dla nawierzchni kolejowej oraz stref ogólnodostępnych dla pa-
sażerów na dworcach i stacjach) czy podsystem tabor (w ramach 
którego zdefiniowano wymagania w szczególności dla struktury 
pojazdów, systemów sterowania pojazdami, elementów hamo-
wania, sprzęgów czy układów biegowych). Jako wyroby traktuje 
się także w pełni zdefiniowane w zakresie realizowanych funkcji 
i interfejsów elementy i moduły, określając je jako składniki in-
teroperacyjności. Składnikami interoperacyjności są na przykład 
podkład, szyna, koło, sprzęg ratunkowy czy fotel maszynisty. 

Zarówno podsystemy, jak i składniki interoperacyjności, pod-
legają niezależnej ocenie realizowanej przez jednostki notyfiko-
wane. Stosowane w tym celu mogą być 2 rodzaje procedur – pro-
cedury związane z oceną wyrobu i procedury związane z oceną 
produkcji wyrobu. Specyfikacje TSI wskazują, jakie konkretne pro-
cedury – określane jako moduły weryfikacji zgodności dla podsys-
temów i moduły oceny zgodności dla składników interoperacyjno-
ści – są dostępne dla konkretnych podsystemów i konkretnych 
składników. Moduły zdefiniowane są w specjalnej europejskiej 
decyzji dedykowanej dla transportu kolejowego, przywoływanej 
przez specyfikacje TSI dla wskazania modułów dostępnych dla 
oceny konkretnych podsystemów i konkretnych składników.

Instytut Kolejnictwa jest jednostką notyfikowaną, realizującą 
weryfikacje wszystkich podsystemów i wszystkich składników in-
teroperacyjności. Zarówno w odniesieniu do podsystemów, jak 
i w odniesieniu do składników interoperacyjności. Instytut Ko-
lejnictwa uprawniony jest do stosowania wszystkich dostępnych 
modułów weryfikacji zgodności i wszystkich dostępnych modu-
łów oceny zgodności. Realizacja przez Instytut Kolejnictwa we-
ryfikacji zgodności podsystemu z wymaganiami specyfikacji TSI 
pozwala na potwierdzenie przez Instytut stosownym certyfikatem 
weryfikacji WE podsystemu jego zgodności z wymaganiami za-
sadniczymi. Podobnie realizacja przez Instytut Kolejnictwa oceny 
zgodności składnika interoperacyjności z wymaganiami specy-
fikacji TSI pozwala na potwierdzenie przez Instytut stosownym 
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certyfikatem WE zgodności składnika interoperacyjności z wyma-
ganiami zasadniczymi. W ostatnim czasie Polskie Centrum Akre-
dytacji potwierdziło 2 certyfikatami – dla Instytutu jako jednostki 
oceniającej wyroby i jako jednostki oceniającej systemy – kom-
petencje Instytutu dla potrzeb notyfikacji do wspomnianej już 
dyrektywy 2008/57/WE. W oparciu o te certyfikaty i własną oce-
nę z przeprowadzonych audytów Urząd Transportu Kolejowego 
w sierpniu potwierdził i uaktualnił autoryzację Instytutu Kolejnic-
twa dla potrzeb notyfikacji dla wszystkich podsystemów, wszyst-
kich składników i wszystkich modułów, odpowiednio weryfikacji 
zgodności WE podsystemów i oceny WE zgodności składników.

Rola „jednostek, o których mowa w art. 22g ust. 9 ustawy o transporcie 
kolejowym” – jednostek upoważnionych w transporcie kolejowym
W mocy pozostają polskie wymagania dla wyrobów, które nie 
są składnikami interoperacyjności, ale objęte są polskim roz-
porządzeniem o świadectwach typu. Dotyczy to między innymi: 
rozjazdów i skrzyżowań torów, wyłączników szybkich i systemów 
sieci powrotnej oraz stacyjnych urządzeń sterowania ruchem ko-
lejowym, systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejo-
wych i wielu innych wyrobów. 

Weryfikowanie, czy dany wyrób spełnia mające do niego za-
stosowanie wymagania, opiera się na dokumentach szczegó-
łowych, wskazanych w oficjalnie opublikowanej liście wymagań 
krajowych, notyfikowanej przez Komisję Europejską. Nie są to 
wymagania europejskie, mające zastosowanie na całym obsza-
rze Unii Europejskiej, ale ze względu na zasadę swobodnego 
przepływu towarów o wymaganiach polskich musiała formalnie 
być powiadomiona Komisja Europejska. Wymagania muszą być 
i są notyfikowane. Nienotyfikowane wymagania traktowane są 
jako praktyki niedozwolone na wspólnym rynku. Notyfikacja wy-
magań zgodnie z prawem europejskim wskazuje na wymagania 
zasadnicze powiązane z poszczególnymi wymaganiami krajowy-
mi. Uznano, z pewnością słusznie, że system kolei każdego kraju 
jest: bezpieczny, niezawodny, niezagrażający życiu, przyjazny dla 
środowiska, wewnętrznie zgodny technicznie i na swoją miarę 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ogra-
niczonych możliwościach poruszania się. 

Instytut Kolejnictwa jest „jednostką, o której mowa w art. 22g 
ust. 9”, oceniającą zgodność wyrobów, dla których – zgodnie 
z polskim prawem – wydawane są świadectwa zgodności typu 
z mającymi do nich zastosowanie wymaganiami krajowymi. Sto-
sownie do etapu oceny, w oparciu o badania przeprowadzane 
przez Instytut Kolejnictwa, zgodnie z ogólnymi europejskimi pro-
cedurami oceny dla potrzeb wspólnego rynku, wydawane są cer-
tyfikaty typu i certyfikaty zgodności z typem. Wydane przez Insty-
tut Kolejnictwa certyfikaty typu są podstawą wydawanych przez 
Urząd Transportu Kolejowego świadectw typu, pozwalających 
na stosowanie w Polsce konkretnych typów wyrobów dla trans-
portu kolejowego. Wydane przez Instytut Kolejnictwa certyfikaty 
zgodności z typem są podstawą wydawanych przez producentów 
deklaracji zgodności z typem. Badaniu na zgodność z typem pod-
lega 1 rozjazd, a producent deklaruje zgodność z typem dla wielu 
produkowanych przez niego rozjazdów.

Rola podmiotów uprawnionych w transporcie kolejowym
Podmioty uprawnione realizują procedury oceny zgodności 
z wymaganiami polskimi, mającymi zastosowanie do pojazdów 
niezgodnych ze specyfikacjami TSI. Zastosowanie w tym zakre-
sie mają moduły oceny zgodności, szczegółowo zdefiniowane 
w polskim prawie dla „badania typu”, „oceny zgodności z typem 

w oparciu o system zarządzania jakością produktu” i „oceny 
zgodności z typem w oparciu o system zarządzania jakością w ra-
mach procesu produkcji”.

Dodatkowo zarówno pojazdy zgodne ze specyfikacjami TSI, 
jak i pojazdy niezgodne ze specyfikacjami TSI, podlegają badaniu 
zgodności z siecią kolejową, po której mają się poruszać, jeśli nie 
jest to sieć w pełni zgodna ze specyfikacjami TSI.

Instytut Kolejnictwa jest podmiotem uprawnionym i prowadzi 
ocenę oraz wydaje certyfikaty zarówno w odniesieniu do zgod-
ności pojazdów z wymaganiami polskimi w przypadku pojaz-
dów niezgodnych ze specyfikacjami TSI, jak i w odniesieniu do 
zgodności pojazdów z polską infrastrukturą kolejową, która jest 
i w najbliższych latach nie będzie w pełni zgodna ze wszystkimi 
mającymi zastosowanie specyfikacjami TSI.

Okres przejściowy
Obecnie zastosowanie mają zarówno wymagania europejskie, 
jak i wymagania krajowe. Co do zasady powinny to być wyma-
gania komplementarne. Zauważyć jednak należy, że wymaga-
nia europejskie zmieniają się, a co za tym idzie – wymagania 
krajowe, a szczególnie ich zakres, powinny być dostosowywane. 
Ilość dokumentów definiujących wymagania krajowe jest więk-
sza niż ilość dokumentów definiujących wymagania europejskie. 
Świadczy to przede wszystkim o bardzo złożonym i długim proce-
sie kształtowania się wymagań krajowych i stosunkowo krótkim, 
zharmonizowanym i ograniczonym do niezbędnego minimum, 
procesie kształtowania się wymagań europejskich. 

Najpilniejsze w kontekście wymagania zasadniczego „zgod-
ność techniczna” i w kontekście konkurencyjności kolei na rynku 
transportowym jest z pewnością uporządkowanie wymagań dla 
taboru. Nowy tabor powinien pokonywać wewnętrzne granice 
Unii Europejskiej bez żadnych przeszkód. Ocena nowego tabo-
ru powinna coraz bardziej być oparta na wymaganiach euro-
pejskich, a coraz mniej na wymaganiach krajowych. Tam, gdzie 
ocena zgodności z wymaganiami krajowymi jest konieczna, uni-
kać należy powtarzania tych samych badań w odniesieniu do 
wymagań stosowanych w różnych krajach. Zadanie minimalizacji 
krajowych wymagań stawianych pojazdom kolejowym powierzo-
no osobnemu departamentowi w Europejskiej Agencji Kolejo-
wej. Europejska Agencja Kolejowa we współpracy z właściwymi 
organami krajowymi odpowiedzialna jest za stopniowe, ale kon-
sekwentne, zastępowanie zróżnicowanych wymagań krajowych 
wymaganiami europejskimi.
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