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Struktura prawa dotyczącego przepisów technicznych w Polsce

Prawo wspólnotowe:
Dyrektywy, Decyzje Komisji Europejskiej – Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności

Prawo krajowe:
Ustawy, Rozporządzenia, Obwieszczenia…

Wymagania Użytkowników (zarządców infrastruktury i przewoźników):
Standardy Techniczne, Wytyczne techniczne, instrukcje, pisma merytorycznych biur… 



  

Ustawy:

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 
1623 z późn. zm.)

Ustawa o Transporcie Kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 16 
poz. 94 z późn. zm.)



  

Rozporządzenia

• z dnia 18.07.2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia 
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2005 nr 172 poz. 1444 z późn. 
zm.),

• z dnia 10.09.1998r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 nr 151 
poz. 987 z późn. zm.),

• z dnia 26.02.1996r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1996 nr 33 poz. 144 z późn. zm.),

• z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
z 2003 nr 220 poz. 2181),



  

Wymagania zarządców infrastruktury
(na przykładzie wymagań PKP PLK S.A.)

• Standardy Techniczne. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii 
kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z 
wychylnym pudłem). Tom VI. Sygnalizacja, sterowanie i kierowanie ruchem. Wersja 1.1
• Instrukcja WTB-E10 – Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w 
przedsiębiorstwie PKP stanowiące załącznik do zarządzenia nr 43 Zarządu PKP z dnia 09.09.1996r z 
późniejszymi zmianami,
• Instrukcja sygnalizacji Ie-1 (E1) - Załącznik do zarządzenia Nr 16/2007 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007r.,
• Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym – DG PKP KA nr KA2b-
5400-01/98 z dnia 06.02.1998r.,
• Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania poleceń oraz rejestracji zdarzeń dla 
komputerowych stanowisk obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym – Ie-104, Załącznik do 
zarządzenia Nr 10/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 lutego 2012r.
• Pismo Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK S.A. z dnia 17 sierpnia 2007r. Nr IAT2d-5402-
36/07 dotyczące: powiązania systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych z 
systemami stacyjnymi,
• Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych – Ie-102, Załącznik do zarządzenia
Nr 15/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 czerwca 2010r.



  

Inne wymagania
(wynikające z projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie właściwych krajowych specyfikacji 
technicznych i dokumentów normalizacyjnych,

których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań 
dotyczących interoperacyjności systemu kolei)

•  Norma BN-89 3506-32 Latarnie sygnałowe i semafory świetlne 
karzełkowe EHA-1 Wymagania i badania.

•  Norma PN-79 B-13065 Szkło sygnalizacyjne Soczewki Fresnella.
•  Określenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla 

urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Praca Instytutu Kolejnictwa
nr 4430/10 z 2011r.



  

WNIOSKI

• brak określonej struktury wymagań z podziałem na wymagania podstawowe 
(obligatoryjne) regulowane przepisami krajowymi i wymagania Użytkowników,

• brak szczegółowych wymagań (zasad) dotyczących urządzeń sterowania na 
poziomie Zarządców Infrastruktury,

• brak jednoznacznie określonego statusu prawnego wymagań wynikających
z norm i prac naukowo-badawczych,
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