
Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) warunki zapewnienia interoperacyjnoÊci
transeuropejskiego systemu kolei du˝ych
pr´dkoÊci i transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;”;

2) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) metra, z wyjàtkiem rozdzia∏ów 2, 4a—8, 10 i 12
oraz art. 13 ust. 1;”;

3) w art. 4:

a) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) „pasa˝erskie przewozy kwalifikowane” —
przewozy wykonywane w po∏àczeniach
mi´dzywojewódzkich pociàgami krajowy-
mi oraz pociàgami mi´dzynarodowymi;”,

b) w pkt 25 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 26—37 w brzmieniu:

„26) „system kolei” — wyró˝niona cechami
funkcjonalnymi i technicznymi sieç kolejo-
wa i pojazdy kolejowe przeznaczone do ru-
chu po tej sieci;

27) „transeuropejski system kolei du˝ych
pr´dkoÊci” — sieç kolejowa okreÊlona
w Decyzji nr 1692/96 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w spra-
wie wspólnotowych wytycznych dotyczà-
cych rozwoju transeuropejskiej sieci trans-
portowej (Dz. Urz. WE L 228, z 9.09.1996 r.),
w sk∏ad której wchodzà:

a) linie kolejowe specjalnie wybudowane
dla ruchu odbywajàcego si´ z pr´dko-
Êcià równà lub wi´kszà ni˝ 250 km/h,

b) linie kolejowe zmodernizowane dla ru-
chu odbywajàcego si´ z pr´dkoÊcià
wi´kszà ni˝ 200 km/h,

c) linie kolejowe stanowiàce po∏àczenia
pomi´dzy liniami, o których mowa
w lit. a i b, oraz stacjami kolejowymi
w centrach miast,

d) pojazdy kolejowe przeznaczone do ru-
chu odbywajàcego si´ po liniach, o któ-
rych mowa w lit. a—c;

28) „transeuropejski system kolei konwencjo-
nalnej” — sieç kolejowa okreÊlona w Decy-
zji nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie
wspólnotowych wytycznych dotyczàcych
rozwoju transeuropejskiej sieci transporto-
wej (Dz. Urz. WE L 228, z 9.09.1996 r.),
w sk∏ad której wchodzà: 

a) linie kolejowe przeznaczone do ruchu
pociàgów poruszajàcych si´ z pr´dko-
Êcià nie wi´kszà ni˝ 200 km/h, do prze-
wozu osób lub rzeczy, 

b) budowle, budynki i urzàdzenia przezna-
czone do obs∏ugi przewozu osób lub
rzeczy, w tym terminale transportu
kombinowanego przeznaczone do ob-
s∏ugi przewozu rzeczy, 

c) linie kolejowe stanowiàce po∏àczenia
pomi´dzy liniami, o których mowa
w lit. a, oraz infrastrukturà kolejowà,
o której mowa w lit. b,

d) pojazdy kolejowe przeznaczone do ru-
chu na liniach, o których mowa
w lit. a i c, obejmujàce elektryczne
i spalinowe pociàgi zespolone, elek-
tryczne i spalinowe pojazdy trakcyjne,
wagony pasa˝erskie i wagony towaro-
we, w tym wagony przeznaczone do
przewozu samochodów ci´˝arowych;

29) „interoperacyjnoÊç kolei” — zdolnoÊç
transeuropejskiego systemu kolei du˝ych
pr´dkoÊci i transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnej do bezpiecznego
i niezak∏óconego ruchu pociàgów na tere-
nie paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
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USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym1)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europej-
skich:
— dyrektywy 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie

interoperacyjnoÊci transeuropejskiego systemu kolei
du˝ych pr´dkoÊci (Dz. Urz. WE L 235, z 17.09.1996 r.);

— dyrektywy 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r. w spra-
wie interoperacyjnoÊci transeuropejskiego systemu ko-
lei konwencjonalnej (Dz. Urz. WE L 110, z 20.04.2001 r.).

Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne. 



skiej, polegajàca na spe∏nieniu zasadni-
czych wymagaƒ dotyczàcych interopera-
cyjnoÊci kolei; 

30) „sk∏adnik interoperacyjnoÊci” — podsta-
wowe sk∏adniki, grupy sk∏adników, podze-
spo∏y lub zespo∏y, które sà w∏àczone lub
które majà byç w∏àczone do podsystemu,
od którego poÊrednio lub bezpoÊrednio za-
le˝y interoperacyjnoÊç kolei; sk∏adnikiem
interoperacyjnoÊci jest równie˝ oprogra-
mowanie;

31) „podsystem” — grupa sk∏adników intero-
peracyjnoÊci wyró˝niona pod wzgl´dem
strukturalnym lub funkcjonalnym;

32) „zasadnicze wymagania dotyczàce intero-
peracyjnoÊci kolei” — wymagania okreÊlo-
ne w dyrektywach w sprawie interopera-
cyjnoÊci kolei, dotyczàce sk∏adników inte-
roperacyjnoÊci, podsystemów i ich powià-
zaƒ, które powinny byç spe∏nione w trans-
europejskim systemie kolei du˝ych pr´d-
koÊci i w transeuropejskim systemie kolei
konwencjonalnej — dla zapewnienia inte-
roperacyjnoÊci kolei;

33) „techniczne specyfikacje interoperacyjno-
Êci” — szczegó∏owe wymagania technicz-
ne i funkcjonalne, procedury i metody oce-
ny zgodnoÊci z zasadniczymi wymagania-
mi dotyczàcymi interoperacyjnoÊci kolei,
warunki eksploatacji i utrzymania dotyczà-
ce sk∏adników interoperacyjnoÊci i podsys-
temów transeuropejskiego systemu kolei
du˝ych pr´dkoÊci i transeuropejskiego sys-
temu kolei konwencjonalnej, okreÊlane
i og∏aszane przez Komisj´ Europejskà; 

34) „certyfikat zgodnoÊci podsystemu”— do-
kument wydany przez notyfikowanà jed-
nostk´ certyfikujàcà potwierdzajàcy, ˝e
podsystem jest zgodny z zasadniczymi wy-
maganiami dotyczàcymi interoperacyjno-
Êci kolei;

35) „deklaracja weryfikacji zgodnoÊci podsys-
temu” — oÊwiadczenie producenta lub je-
go upowa˝nionego przedstawiciela, im-
portera, inwestora, zarzàdcy infrastruktury
albo przewoênika kolejowego stwierdzajà-
ce na jego wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç, ˝e
podsystem jest zgodny z zasadniczymi wy-
maganiami dotyczàcymi interoperacyjno-
Êci kolei;

36) „oddanie do eksploatacji” — przekazanie
podsystemu lub sk∏adnika interoperacyj-
noÊci po raz pierwszy do u˝ytkowania
w transeuropejskim systemie kolei du˝ych
pr´dkoÊci lub w transeuropejskim syste-
mie kolei konwencjonalnej odpowiednio
przewoênikowi kolejowemu albo zarzàdcy
infrastruktury przez inwestora, importera,
producenta lub jego upowa˝nionego

przedstawiciela, a w przypadku gdy za-
rzàdca infrastruktury lub przewoênik kole-
jowy pe∏ni jednoczeÊnie funkcj´ inwestora,
producenta lub importera — rozpocz´cie
u˝ytkowania podsystemu lub sk∏adnika in-
teroperacyjnoÊci;

37) „Êrodki publiczne” — Êrodki publiczne
w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166,
poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r.
Nr 19, poz. 177).”;

4) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a w brzmieniu: 

„Rozdzia∏ 4a

Warunki zapewnienia interoperacyjnoÊci transeu-
ropejskiego systemu kolei du˝ych pr´dkoÊci

i transeuropejskiego systemu kolei konwencjo-
nalnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 25a. 1. Transeuropejski system kolei du˝ych
pr´dkoÊci dzieli si´ na podsystemy
o nazwach:

1) strukturalne:

a) infrastruktura,

b) energia, 

c) sterowanie,

d) tabor;

2) funkcjonalne: 

a) utrzymanie, 

b) Êrodowisko, 

c) ruch kolejowy, 

d) u˝ytkownicy. 

2. Transeuropejski system kolei konwen-
cjonalnej dzieli si´ na podsystemy
o nazwach:

1) strukturalne:

a) infrastruktura,

b) energia,

c) sterowanie,

d) ruch kolejowy,

e) tabor;

2) funkcjonalne:

a) utrzymanie,

b) telematyka.

3. Szczegó∏owy zakres podsystemów,
o których mowa w ust. 1 i 2, okreÊlajà
techniczne specyfikacje interoperacyj-
noÊci zwane dalej „TSI”.
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Art. 25b. 1. W przypadku gdy niniejsza ustawa nie
stanowi inaczej do oceny zgodnoÊci
podsystemów, akredytacji, autoryzacji
i notyfikacji w tym zakresie oraz kon-
troli spe∏niania przez podsystemy za-
sadniczych wymagaƒ dotyczàcych in-
teroperacyjnoÊci kolei i post´powania
w sprawie podsystemów niezgodnych
z zasadniczymi wymaganiami dotyczà-
cymi interoperacyjnoÊci kolei stosuje
si´ odpowiednio przepisy: art. 5
pkt 4—9, 11—13 i 16, art. 14—18,
art. 19 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 i 2,
ust. 4—7, art. 21 ust. 3 i 4, art. 23, 26,
38—40, 40b—40f, 40h—40i, 41,
41b i 41c oraz art. 42—44 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718,
Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i
Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70,
poz. 631 i Nr 92. poz. 881), z tym ˝e ile-
kroç w tych przepisach jest mowa
o „wprowadzeniu do obrotu” lub „wy-
cofaniu z obrotu”, rozumie si´ przez to
„oddanie do eksploatacji” lub „wyco-
fanie z eksploatacji”.

2. W przypadku gdy niniejsza ustawa nie
stanowi inaczej do oceny zgodnoÊci
sk∏adników interoperacyjnoÊci, akre-
dytacji, autoryzacji i notyfikacji w tym
zakresie oraz kontroli spe∏niania przez
sk∏adniki interoperacyjnoÊci zasadni-
czych wymagaƒ dotyczàcych interope-
racyjnoÊci kolei i post´powania
w sprawie sk∏adników interoperacyj-
noÊci niezgodnych z zasadniczymi wy-
maganiami dotyczàcymi interopera-
cyjnoÊci kolei stosuje si´ przepisy:
art. 4, art. 5 pkt 1—13 i 16, art. 12, 13a,
14—18, art. 19 ust.1 i 2, ust. 3 pkt 1 i 2,
ust. 4—7, art. 21 ust. 3 i 4, art. 23, 26
oraz art. 37—45 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodno-
Êci, z tym ˝e ilekroç w tych przepisach
jest mowa o „wprowadzeniu do obro-
tu” lub „wycofaniu z obrotu”, rozumie
si´ przez to „oddanie do eksploatacji”
lub „wycofanie z eksploatacji”.

Art. 25c. 1. Podsystemy i sk∏adniki interoperacyj-
noÊci podlegajà ocenie zgodnoÊci z za-
sadniczymi wymaganiami dotyczàcy-
mi interoperacyjnoÊci kolei okreÊlony-
mi w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 25t.

2. Oceny zgodnoÊci podsystemu struktu-
ralnego z zasadniczymi wymaganiami
dotyczàcymi interoperacyjnoÊci kolei
dokonuje si´ na podstawie odpowied-
niej TSI, w zale˝noÊci od rodzaju pod-
systemu.

3. Oceny zgodnoÊci sk∏adnika interopera-
cyjnoÊci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczàcymi interoperacyjnoÊci kolei
dokonuje si´ na podstawie TSI odpo-
wiadajàcej podsystemowi, do którego
nale˝y sk∏adnik. 

4. Dokonanie oceny zgodnoÊci, o której
mowa w ust. 1, jest obowiàzkowe
przed oddaniem podsystemu lub
sk∏adnika interoperacyjnoÊci do eks-
ploatacji w transeuropejskim systemie
kolei du˝ych pr´dkoÊci i w transeuro-
pejskim systemie kolei konwencjonal-
nej. 

5. Podczas dokonywania oceny zgodno-
Êci z zasadniczymi wymaganiami doty-
czàcymi interoperacyjnoÊci kolei pod-
systemy i sk∏adniki interoperacyjnoÊci
poddaje si´:

1) certyfikacji — przez notyfikowanà
jednostk´ certyfikujàcà;

2) badaniom — przez notyfikowane la-
boratorium;

3) sprawdzeniu zgodnoÊci z zasadni-
czymi wymaganiami dotyczàcymi
interoperacyjnoÊci kolei — przez no-
tyfikowanà jednostk´ kontrolujàcà.

6. Po dokonaniu pozytywnej oceny zgod-
noÊci podsystemu lub sk∏adnika inte-
roperacyjnoÊci z zasadniczymi wyma-
ganiami dotyczàcymi interoperacyjno-
Êci kolei, przez notyfikowanà jednostk´
certyfikujàcà, jednostka ta wydaje od-
powiednio certyfikat zgodnoÊci pod-
systemu lub certyfikat zgodnoÊci
sk∏adnika interoperacyjnoÊci produ-
centowi lub jego upowa˝nionemu
przedstawicielowi, importerowi, inwe-
storowi, zarzàdcy infrastruktury albo
przewoênikowi kolejowemu.

7. Producent podsystemu albo jego upo-
wa˝niony przedstawiciel, importer, in-
westor, zarzàdca infrastruktury lub
przewoênik kolejowy, który podda∏
podsystem lub sk∏adnik interoperacyj-
noÊci ocenie zgodnoÊci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczàcymi interope-
racyjnoÊci kolei i otrzyma∏ odpowiedni
certyfikat, wystawia:

1) deklaracj´ weryfikacji zgodnoÊci
podsystemu — dla podsystemu;

2) deklaracj´ zgodnoÊci sk∏adnika inte-
roperacyjnoÊci — dla sk∏adnika inte-
roperacyjnoÊci.

8. Domniemywa si´, ˝e podsystemy lub
sk∏adniki interoperacyjnoÊci, dla któ-
rych sporzàdzono dokumentacj´ po-
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twierdzajàcà spe∏nienie zasadniczych
wymagaƒ dotyczàcych interoperacyj-
noÊci kolei w innych krajach ni˝ Rzecz-
pospolita Polska, sà zgodne z zasadni-
czymi wymaganiami dotyczàcymi inte-
roperacyjnoÊci kolei okreÊlonymi
w obowiàzujàcych przepisach, je˝eli
ocena zgodnoÊci zosta∏a dokonana na
podstawie TSI. 

9. Oznakowanie CE umieszcza si´ na
sk∏adniku interoperacyjnoÊci, dla któ-
rego, po uzyskaniu certyfikatu zgodno-
Êci, zosta∏a wystawiona odpowiednia
deklaracja zgodnoÊci, tylko wtedy, gdy
obowiàzek oznakowania okreÊlony jest
przez inne przepisy, których wymaga-
nia spe∏nia sk∏adnik interoperacyjno-
Êci. 

10. Podmioty, o których mowa w ust. 7, sà
obowiàzane przechowywaç dokumen-
tacj´ dotyczàcà podsystemów i sk∏ad-
ników interoperacyjnoÊci oraz przebie-
gu i wyników dokonanej oceny zgod-
noÊci.

Art. 25d. 1. W przypadku gdy TSI nie zosta∏y og∏o-
szone przez Komisj´ Europejskà, Pre-
zes UTK ustala list´ w∏aÊciwych krajo-
wych specyfikacji technicznych i doku-
mentów normalizacyjnych, których za-
stosowanie umo˝liwi spe∏nienie za-
sadniczych wymagaƒ dotyczàcych in-
teroperacyjnoÊci kolei.

2. List´, o której mowa w ust. 1, og∏asza
si´, w drodze obwieszczenia, w dzien-
niku urz´dowym ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu.

3. Prezes UTK przekazuje list´, o której
mowa w ust. 1, Komisji Europejskiej
i w∏aÊciwym organom paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej.

Art. 25e. 1. Podsystem strukturalny mo˝e byç od-
dany do eksploatacji w transeuropej-
skim systemie kolei konwencjonalnej
i transeuropejskim systemie kolei du-
˝ych pr´dkoÊci na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, je˝eli:

1) jest zbudowany i zainstalowany
w taki sposób, ˝e spe∏nia zasadnicze
wymagania dotyczàce interoperacyj-
noÊci kolei oraz jest zapewniona jego
zgodnoÊç z istniejàcym systemem
kolei, w sk∏ad którego wchodzi;

2) sk∏adniki interoperacyjnoÊci, z któ-
rych jest zbudowany, sà w∏aÊciwie
zainstalowane i wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Zgoda lub odmowa na oddanie pod-

systemu strukturalnego do eksploata-
cji nast´puje w drodze decyzji Prezesa
UTK, wydawanej na wniosek zaintere-
sowanego przewoênika kolejowego
lub zarzàdcy infrastruktury.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2,
za∏àcza si´ deklaracj´ weryfikacji zgod-
noÊci podsystemu, certyfikat zgodno-
Êci podsystemu i dokumentacj´ prze-
biegu oceny zgodnoÊci.

4. Do sprawdzania warunków, o których
mowa w ust. 1, oraz dokumentacji,
o której mowa w ust. 3, Prezes UTK
mo˝e upowa˝niç notyfikowanà jed-
nostk´ kontrolujàcà.

Art. 25f. 1. Dla podsystemów i sk∏adników intero-
peracyjnoÊci nie stosuje si´ odpowied-
nich TSI:

1) w zakresie transeuropejskiego sys-
temu kolei du˝ych pr´dkoÊci w przy-
padku:

a) modernizacji istniejàcej linii kole-
jowej du˝ych pr´dkoÊci, gdy: 

— zastosowanie TSI podwa˝y∏o-
by zasadnoÊç ekonomicznà
projektu,

— skrajnia budowli, przeÊwit to-
ru, odst´p mi´dzy osiami to-
rów sà inne od stosowanych
w wi´kszoÊci paƒstw Unii Eu-
ropejskiej, a linia kolejowa nie
stanowi bezpoÊredniego po∏à-
czenia z siecià kolei du˝ych
pr´dkoÊci innego paƒstwa
Unii Europejskiej, wchodzàcà
w sk∏ad transeuropejskiego
systemu kolei du˝ych pr´dko-
Êci,

b) wejÊcia w ˝ycie nowych TSI
w czasie zaawansowanego sta-
dium przygotowania lub realiza-
cji budowy nowej linii kolejowej
du˝ych pr´dkoÊci lub moderniza-
cji istniejàcej linii,

c) projektów nowych linii kolejo-
wych lub modernizacji istniejà-
cych linii kolejowych — gdy ist-
niejàca sieç kolejowa nie jest po-
wiàzana z siecià kolei du˝ych
pr´dkoÊci krajów cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub jest oddzie-
lona obszarem morskim od tej
sieci;

2) w zakresie transeuropejskiego syste-
mu kolei konwencjonalnej w przy-
padku:
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a) wejÊcia w ˝ycie nowych TSI
w czasie:

— zaawansowanego stadium
przygotowania lub realizacji
budowy nowej linii kolejowej,
modernizacji lub odtwarzania
istniejàcej linii kolejowej,

— oddawania do eksploatacji li-
nii kolejowej,

— eksploatacji linii kolejowej —
gdy TSI dotyczà warunków
eksploatacji lub utrzymania,

b) projektów dotyczàcych odtwo-
rzenia lub modernizacji istniejà-
cej linii kolejowej — gdy skrajnia
budowli, przeÊwit toru, odst´p
mi´dzy osiami torów lub system
zasilania elektrotrakcyjnego tej li-
nii nie sà zgodne z TSI,

c) projektów dotyczàcych odtworze-
nia, rozbudowy lub modernizacji
istniejàcej linii — gdy zastosowa-
nie TSI podwa˝y∏oby zasadnoÊç
ekonomicznà projektu lub spój-
noÊç sieci kolejowej Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

d) koniecznoÊci szybkiego przywró-
cenia spójnoÊci sieci kolei kon-
wencjonalnej w nast´pstwie wy-
padku kolejowego, katastrofy ko-
lejowej lub kl´ski ˝ywio∏owej —
gdy z przyczyn ekonomicznych
lub technicznych nie jest mo˝liwe
cz´Êciowe lub pe∏ne zastosowa-
nie TSI, 

e) wagonów jadàcych do lub
z paƒstw nienale˝àcych do Unii
Europejskiej, w których przeÊwit
toru ró˝ni si´ od tego, który jest
stosowany na g∏ównej sieci kole-
jowej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zainteresowany producent lub jego
upowa˝niony przedstawiciel, inwestor,
zarzàdca infrastruktury lub przewoênik
kolejowy mo˝e zwróciç si´ do Prezesa
UTK z wnioskiem o potwierdzenie wy-
stàpienia okolicznoÊci, o których mo-
wa w ust. 1.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2,
do∏àcza si´ dokumenty wskazujàce na
wystàpienie okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 1, i informacje okreÊlajàce
TSI lub ich cz´Êci, które nie b´dà stoso-
wane, a tak˝e informacje okreÊlajàce
w∏aÊciwe krajowe specyfikacje tech-
niczne i dokumenty normalizacyjne,
które b´dà stosowane zamiast tych TSI.

4. Prezes UTK potwierdza lub odmawia

potwierdzenia wystàpienia okoliczno-
Êci, o których mowa w ust. 1, w drodze
decyzji, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Przed wydaniem decyzji, o której mo-
wa w ust. 4, Prezes UTK przekazuje Ko-
misji Europejskiej wniosek i dokumen-
tacj´, o których mowa w ust. 2 i 3,
w celu uzyskania jej opinii w przedmio-
cie wniosku.

6. Prezes UTK zawiesza post´powanie
w sprawie wniosku, o którym mowa
w ust. 2, do czasu wydania opinii,
o której mowa w ust. 5.

7. Przepisów ust. 5—6 nie stosuje si´ do
przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 lit. b, w odniesieniu do skrajni bu-
dowli lub przeÊwitu toru. 

Art. 25g. 1. Zarzàdca infrastruktury jest obowiàza-
ny prowadziç rejestr infrastruktury
obejmujàcy zarzàdzanà przez niego in-
frastruktur´ kolejowà, wchodzàcà
w sk∏ad transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnej.

2. Przewoênik kolejowy oraz inny pod-
miot eksploatujàcy pojazdy kolejowe
w transeuropejskim systemie kolei
konwencjonalnej jest obowiàzany pro-
wadziç rejestr taboru interoperacyj-
nych pojazdów kolejowych obejmujà-
cy: elektryczne i spalinowe pociàgi ze-
spolone, elektryczne i spalinowe pojaz-
dy trakcyjne, wagony pasa˝erskie i wa-
gony towarowe, w tym wagony prze-
znaczone do przewozu samochodów
ci´˝arowych.

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2,
powinny byç corocznie uaktualniane
i przekazywane, do dnia 31 marca, Pre-
zesowi UTK. 

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2,
Prezes UTK og∏asza, w drodze ob-
wieszczenia, w dzienniku urz´dowym
ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu oraz przekazuje w∏aÊciwym or-
ganom.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, zakres informacji umieszcza-
nych i wykreÊlanych z rejestrów, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, oraz terminy
ich aktualizacji, majàc na celu u∏atwie-
nie u˝ytkownikom korzystania z trans-
europejskiego systemu kolei konwen-
cjonalnej.

Art. 25h. 1. Prezes UTK, w drodze decyzji, dokonu-
je autoryzacji.
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2. Prezes UTK mo˝e, w drodze decyzji,
ograniczyç zakres autoryzacji lub cof-
nàç autoryzacj´ w przypadku stwier-
dzenia naruszenia warunków autoryza-
cji, o których mowa w art. 19 ust. 3
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci,
w zale˝noÊci od charakteru i znaczenia
naruszenia. Prezes UTK niezw∏ocznie
informuje ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki o podj´tej decyzji.

3. Prezes UTK informuje Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
o ograniczeniu lub cofni´ciu autoryza-
cji.

Art. 25i. 1. Prezes UTK zg∏asza ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw gospodarki autoryzo-
wane jednostki certyfikujàce i jednostki
kontrolujàce oraz autoryzowane labo-
ratoria w celu ich notyfikowania Komi-
sji Europejskiej i paƒstwom cz∏onkow-
skim Unii Europejskiej.

2. Zg∏oszeniu, o którym mowa w ust. 1,
podlegajà równie˝ akredytowane jed-
nostki certyfikujàce i jednostki kontro-
lujàce oraz akredytowane laboratoria,
o których mowa w art. 19 ust. 7 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci.

Art. 25j. Prezes UTK sprawuje nadzór nad notyfi-
kowanymi jednostkami certyfikujàcymi
i jednostkami kontrolujàcymi oraz notyfi-
kowanymi laboratoriami w zakresie okre-
Êlonym w art. 19 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oce-
ny zgodnoÊci.

Art. 25k. 1. Prezes UTK, bioràc pod uwag´ uwa-
runkowania techniczne, okresowo
sprawdza podsystem oddany do eks-
ploatacji w zakresie warunków wymie-
nionych w art. 25e ust. 1 i zasadniczych
wymagaƒ dotyczàcych interoperacyj-
noÊci kolei odnoszàcych si´ do eksplo-
atacji i utrzymania podsystemu.

2. W przypadku planowanego odtworze-
nia lub modernizacji podsystemu
strukturalnego obj´tego zasadniczymi
wymaganiami dotyczàcymi interope-
racyjnoÊci kolei dla transeuropejskiego
systemu kolei konwencjonalnej za-
rzàdca infrastruktury lub przewoênik
kolejowy przekazuje Prezesowi UTK
dokumentacj´ projektu. 

3. Na podstawie dokumentacji, o której
mowa w ust. 2, Prezes UTK stwierdza,
czy w zwiàzku z planowanym zakresem
prac wyst´pujà przes∏anki do wydania
lub zmiany decyzji o oddaniu podsyste-
mu strukturalnego do eksploatacji po

modernizacji lub odtworzeniu. 

4. Prezes UTK wydaje decyzj´ o oddaniu
podsystemu strukturalnego do eksplo-
atacji, gdy przewidywane prace mogà
mieç wp∏yw na poziom bezpieczeƒ-
stwa transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnej.

Art. 25l. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku
kontroli, ˝e podsystem lub sk∏adnik in-
teroperacyjnoÊci nie spe∏nia zasadni-
czych wymagaƒ dotyczàcych interope-
racyjnoÊci kolei, op∏aty zwiàzane z ba-
daniami ponosi podmiot, w stosunku
do którego wydano decyzj´ o oddaniu
podsystemu lub sk∏adnika interopera-
cyjnoÊci do eksploatacji. 

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, Prezes
UTK ustala na podstawie uzasadnio-
nych kosztów badaƒ, z uwzgl´dnieniem
rodzaju badanego podsystemu lub
sk∏adnika interoperacyjnoÊci oraz stop-
nia skomplikowania i zakresu przepro-
wadzonych badaƒ.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, stano-
wià dochód bud˝etu paƒstwa.

4. W przypadku stwierdzenia w wyniku
kontroli, ˝e podsystem lub sk∏adnik in-
teroperacyjnoÊci spe∏nia zasadnicze
wymagania dotyczàce interoperacyjno-
Êci kolei, op∏aty zwiàzane z badaniami
ponosi bud˝et paƒstwa.

5. Do op∏at, o których mowa w ust. 1, sto-
suje si´ przepisy o post´powaniu egze-
kucyjnym w administracji.

Art. 25m. 1. W przypadku gdy w wyniku kontroli
Prezes UTK stwierdzi, ˝e sk∏adnik inte-
roperacyjnoÊci lub podsystem nie
spe∏nia zasadniczych wymagaƒ doty-
czàcych interoperacyjnoÊci kolei, mo-
˝e, w drodze decyzji, na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce zakazaç eksplo-
atowania podsystemu.

2. W przypadku wszcz´cia post´powania
w sprawie eksploatacji podsystemu
lub sk∏adnika interoperacyjnoÊci nie-
zgodnego z zasadniczymi wymaga-
niami dotyczàcymi interoperacyjnoÊci
kolei Prezes UTK mo˝e, w drodze de-
cyzji, przed∏u˝yç zakaz, o którym mo-
wa w ust. 1, do czasu zakoƒczenia po-
st´powania.

3. W przypadku gdy Prezes UTK stwier-
dzi, ˝e sk∏adnik interoperacyjnoÊci lub
podsystem spe∏nia zasadnicze wyma-
gania dotyczàce interoperacyjnoÊci
kolei, uchyla decyzj´, o której mowa
w ust. 1.

Art. 25n. 1. Stronà post´powania jest podmiot,
który podjà∏ eksploatacj´ sk∏adnika in-
teroperacyjnoÊci lub podsystemu bez
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uzyskania zgody Prezesa UTK lub
w stosunku do którego wydano decy-
zj´ o oddaniu do eksploatacji podsys-
temu lub sk∏adnika interoperacyjnoÊci
niezgodnego z zasadniczymi wymaga-
niami dotyczàcymi interoperacyjnoÊci
kolei i w stosunku do którego post´po-
wanie zosta∏o wszcz´te.

2. Organizacja spo∏eczna mo˝e wyst´po-
waç z ˝àdaniem dopuszczenia jej do
udzia∏u w post´powaniu, tylko w przy-
padku gdy podmiot b´dàcy stronà po-
st´powania jest cz∏onkiem tej organi-
zacji.

Art. 25o. 1. Prezes UTK jest uprawniony do kon-
troli notyfikowanych jednostek certyfi-
kujàcych i jednostek kontrolujàcych
oraz notyfikowanych laboratoriów.

2. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´
na podstawie upowa˝nienia Prezesa
UTK, które zawiera:

1) oznaczenie osoby dokonujàcej kon-
troli;

2) nazw´ kontrolowanej notyfikowanej
jednostki certyfikujàcej lub kontro-
lujàcej albo notyfikowanego labora-
torium;

3) zakres kontroli.

3. Osoby upowa˝nione przez Prezesa
UTK do dokonania kontroli sà upraw-
nione do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci,
obiektu i lokalu notyfikowanej jed-
nostki certyfikujàcej i jednostki kon-
trolujàcej oraz notyfikowanego la-
boratorium w dniach i godzinach
ich pracy;

2) ˝àdania ustnych i pisemnych wyja-
Ênieƒ oraz okazania dokumentów
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià obj´tà
notyfikacjà;

3) ˝àdania udzielenia, w wyznaczonym
terminie, pisemnych i ustnych wyja-
Ênieƒ w sprawach obj´tych zakre-
sem kontroli.

4. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´
w obecnoÊci kontrolowanego lub oso-
by przez niego upowa˝nionej.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza
si´ protokó∏ i przedstawia organom
kontrolowanej notyfikowanej jednostki
certyfikujàcej i jednostki kontrolujàcej
oraz notyfikowanemu laboratorium.

6. Prezes UTK mo˝e upowa˝niç do doko-
nywania kontroli, o której mowa

w ust. 1, inny organ wyspecjalizowany
w przeprowadzaniu kontroli dzia∏alno-
Êci obj´tej notyfikacjà.

Art. 25p. 1. Za czynnoÊci Prezesa UTK zwiàzane z:

1) autoryzacjà jednostek certyfikujà-
cych, jednostek kontrolujàcych i la-
boratoriów,

2) rozpatrywaniem wniosków zwiàza-
nych z niestosowaniem TSI, o któ-
rych mowa w art. 25f ust. 2,

3) obowiàzkowymi okresowymi
sprawdzeniami, o których mowa
w art. 25k ust. 1,

4) rozpatrywaniem spraw, o których
mowa w art. 25k ust. 3,

— pobiera si´ op∏aty.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, uisz-
cza wnioskodawca, a w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3 — za-
rzàdca infrastruktury albo przewoênik
kolejowy.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, sta-
nowià dochód bud˝etu paƒstwa.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spo-
sób ustalania op∏at za czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem
uzasadnionych kosztów przeprowa-
dzenia tych czynnoÊci.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
nia, maksymalne wysokoÊci op∏at,
o których mowa w ust. 1, z uwzgl´d-
nieniem uzasadnionych kosztów.

Art. 25r. Producenci i ich upowa˝nieni przedstawi-
ciele, inwestorzy, importerzy, sprzedaw-
cy, przewoênicy kolejowi, zarzàdcy infra-
struktury oraz notyfikowane jednostki
certyfikujàce, kontrolujàce i laboratoria sà
obowiàzane wspó∏dzia∏aç, z nale˝ytà sta-
rannoÊcià, z Prezesem UTK w zakresie
niezb´dnym do ustalenia, czy sk∏adnik in-
teroperacyjnoÊci lub podsystem spe∏nia
zasadnicze wymagania dotyczàce intero-
peracyjnoÊci kolei.

Art. 25s. Notyfikowane jednostki certyfikujàce
w zakresie sk∏adników interoperacyjnoÊci
i podsystemów sà obowiàzane do prze-
kazywania informacji, wraz z uzasadnie-
niem, o zawieszonych lub cofni´tych cer-
tyfikatach zgodnoÊci Prezesowi UTK oraz
Prezesowi Urz´du Ochrony Konkurencji
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i Konsumentów, a tak˝e innym notyfiko-
wanym jednostkom. Prezes Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów in-
formuje Komisj´ Europejskà o zawieszo-
nych oraz cofni´tych certyfikatach. Do in-
formacji do∏àcza si´ uzasadnienie.

Art. 25t. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, dla trans-
europejskiego systemu kolei du˝ych
pr´dkoÊci i transeuropejskiego systemu
kolei konwencjonalnej:

1) wykaz sk∏adników interoperacyjnoÊci
podsystemów,

2) zasadnicze wymagania dotyczàce inte-
roperacyjnoÊci kolei dla podsystemów
i sk∏adników interoperacyjnoÊci,

3) procedury oceny zgodnoÊci podsyste-
mów oraz treÊç deklaracji weryfikacji
zgodnoÊci podsystemów,

4) procedury oceny zgodnoÊci sk∏adni-
ków interoperacyjnoÊci oraz treÊç de-
klaracji zgodnoÊci sk∏adników intero-
peracyjnoÊci

— bioràc pod uwag´ wymagania nie-
zb´dne dla zapewnienia bezpiecznego
i niezak∏óconego ruchu pociàgów odpo-
wiednio dla transeuropejskiego systemu
kolei du˝ych pr´dkoÊci i transeuropej-
skiego systemu kolei konwencjonalnej.”;

5) w art. 38 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6—8 w brzmie-
niu:

„6. Ze Êrodków publicznych mogà byç finansowa-
ne lub wspó∏finansowane wydatki w zakresie
zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych
przeznaczonych do wykonywania przewozów
pasa˝erskich.

7. Ze Êrodków publicznych mogà byç finansowa-
ne lub wspó∏finansowane inwestycje kolejo-
we, wynikajàce z programów rozwoju infra-
struktury transportowej, oraz zakup pojazdów
kolejowych przeznaczonych do przewozu rze-
czy na podstawie jednej umowy o przewóz
przy u˝yciu co najmniej dwóch ró˝nych ga∏´zi
transportu (transport intermodalny).

8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tryb, sposób i warunki finansowa-
nia, wspó∏finansowania inwestycji, o których
mowa w ust. 6 i 7, kierujàc si´ zasadami uczci-
wej konkurencji, zrównowa˝onego rozwoju
transportu i efektywnoÊci ekonomicznej.”;

6) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Ze Êrodków publicznych mogà byç fi-
nansowane lub wspó∏finansowane in-
westycje w zakresie rozwoju przewo-

zów kolejowych, je˝eli wynika to z na-
rodowych programów aktywizacji go-
spodarczej miast bàdê regionów lub
z Narodowego Planu Rozwoju.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb,
sposób i warunki finansowania lub
wspó∏finansowania inwestycji, o któ-
rych mowa w ust. 1, bioràc pod uwag´
w szczególnoÊci kryterium efektywno-
Êci ekonomicznej.”;

7) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarzàdca lub kilku zarzàdców wspólnie
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu wydanà w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych
tworzà stra˝ ochrony kolei, dzia∏ajàcà na zasa-
dach okreÊlonych w niniejszym rozdziale, oraz
powo∏ujà komendanta stra˝y ochrony kolei.”;

8) w art. 60 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zatrzymywania i kontroli pojazdu drogowego
poruszajàcego si´ na obszarze kolejowym
i przyleg∏ym pasie gruntu w przypadku uza-
sadnionego podejrzenia pope∏nienia przest´p-
stwa lub wykroczenia przy u˝yciu tego pojaz-
du;”;

9) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze:

1) wydane na podstawie art. 13 ust. 4, art. 14
ust. 4, art. 19, art. 22 ust. 11, art. 41b ust. 3,
art. 46, art. 48 ust. 4 i 5 oraz art. 51 
ust. 2—4 ustawy, o której mowa w ust. 1, za-
chowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie
art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 4 pkt 1, art. 24
ust. 5, art. 27 ust. 5, art. 28 ust. 3, art. 40
ust. 7, art. 54, art. 59 ust. 6 pkt 1 i 3 oraz
art. 62 ust. 2, 3, 5 i 6 niniejszej ustawy, jed-
nak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej;

2) wydane na podstawie art. 5 ust. 2, art. 7
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 5, art. 16, art. 17 ust. 4
oraz art. 48 ust. 6 ustawy, o której mowa
w ust. 1, zachowujà moc do czasu wydania
nowych przepisów wykonawczych na pod-
stawie art. 6 ust. 2, art. 17 ust. 7, art. 20,
art. 23 ust. 4 pkt 2, art. 25 oraz art. 59 ust. 8
niniejszej ustawy, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2004 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 9, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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