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Jednym z zadań powierzonych w 2020 r. Polskiej Sieci 

Instytutów Badawczych Transportu POLTRIN2, utworzonej 

przez resortowe instytuty badawcze (Instytut Badawczy 

Dróg i  Mostów, Instytut Kolejnictwa, Instytut Transportu 

Samochodowego) było wypracowanie i wdrożenie modelu 

przeprowadzenia oceny zgodności wynikających z  rozpo-

rządzeń delegowanych, wydanych na podstawie przepisów 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2010/40/UE

z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligent-

nych systemów transportowych w  obszarze transportu 

drogowego oraz interfejsów z  innymi rodzajami transpor-

tu [1], której celem jest zapewnienie skoordynowanego 

i spójnego wdrażania ITS w całej Unii.

Usługi inteligentnych systemów transportowych (ITS) 

wykorzystujących zaawansowane aplikacje, mają na celu 

świadczenie innowacyjnych usług związanych z różnymi ro-

dzajami transportu i zarządzaniem ruchem oraz umożliwiają 

lepsze informowanie różnych użytkowników, a także zapew-

niają bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane i „inteligent-

niejsze” korzystanie z  sieci transportowych. Zastosowanie 

technologii informatycznych i komunikacyjnych w sektorze 

transportu drogowego oraz jego interfejsów z innymi rodza-

jami transportu ma znacząco przyczynić się do poprawy od-

działywania na środowisko, efektywności, w tym efektywno-

ści energetycznej, bezpieczeństwa i ochrony transportu dro-

gowego, w tym transportu towarów niebezpiecznych, bez-

pieczeństwa publicznego oraz mobilności pasażerów i  to-

warów, przy jednoczesnym zapewnieniu funkcjonowania 

rynku wewnętrznego, jak również zwiększonych poziomów 

konkurencyjności i zatrudnienia.

W ramach działań POLTRIN instytuty badawcze uzgod-

niły zakres prac nad opracowaniem modelu przeprowa-

dzania oceny zgodności oraz harmonogram działań, wy-

znaczając jako podmioty wiodące następujący podział roz-

porządzeń delegowanych:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów: Rozporządzenie de-

legowane Komisji (UE) NR 886/2013 z dnia 15 maja 2013 r. 

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i  Rady 2010/40/UE w  sprawie danych i  procedur doty-

czących bezpłatnego dostarczania użytkownikom mini-

malnych, powszechnych informacji związanych z bezpie-

czeństwem drogowym [3];

Instytut Kolejnictwa: Rozporządzenie delegowane 

Komisji (UE) 2017/1926 z dnia 31 maja 2017 r. uzupeł-

niające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 

2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounij-

nych usług w zakresie informacji o podróżach multimo-

dalnych [5];

Instytut Transportu Samochodowego:

− Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 

885/2013 z  dnia 15 maja 2013 r. uzupełniające dy-

rektywę w  sprawie ITS Parlamentu Europejskiego 

i  Rady 2010/40/UE w  odniesieniu do zapewniania 

usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych 

parkingach dla samochodów ciężarowych i  pojaz-

dów użytkowych [2],
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− Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/962 

z  dnia 18 grudnia 2014 r. uzupełniające dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w od-

niesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług in-

formacyjnych w  czasie rzeczywistym dotyczących 

ruchu [4].

Rozporządzenie delegowane 2017/1926 [5] określa 

specy" kacje niezbędne do zagwarantowania użytkow-

nikom ITS w  całej Unii Europejskiej, dokładnych i  dostęp-

nych w skali międzynarodowej, usług w zakresie informacji 

o  podróżach multimodalnych. Na mocy postanowień za-

wartych w  tym rozporządzeniu, Państwa członkowskie są 

zobowiązane do:

stworzenia krajowego punktu dostępu, umożliwiającego 

wyszukiwanie, co najmniej statycznych danych o ruchu 

i podróży oraz historycznych danych o ruchu w różnych 

rodzajach transportu, w tym do aktualizacji danych,

oceny zgodności działań organów odpowiedzialnych 

za transport, przewoźników, podmiotów świadczących 

usługi transportu na żądanie i  podmiotów świadczą-

cych usługi w  zakresie informacji o  podróży z  wymo-

gami dotyczącymi dostępności, wymiany, ponownego 

wykorzystania i aktualizacji danych o podróżach multi-

modalnych,

cyklicznych sprawozdań nt. krajowego punktu dostę-

pu i  jego sposobu funkcjonowania oraz wyników mo-

nitorowania procesu wprowadzania w  życie rozporzą-

dzenia.

Obowiązek przekazania statycznych danych o podróży 

i ruchu należy do organów odpowiedzialnych za transport, 

przewoźników, zarządców infrastruktury lub podmiotów 

świadczących usługi transportu na żądanie. Są oni zobligo-

wani do stosowania ujednoliconego zestawu interopera-

cyjnych formatów i protokołów wymiany danych opartych 

na istniejących rozwiązaniach technicznych i normach do-

tyczących różnych rodzajów transportu. Podmioty te mają 

przekazywać dane o  podróży i  ruchu za pośrednictwem 

krajowego punktu kontaktowego, zgodnie z harmonogra-

mem czasowym oraz zakresem danych w stosunku do unij-

nej części sieci transportowej. Załącznik do rozporządze-

nia określa kategorie danych statycznych i  dynamicznych 

w podziale na trzy poziomy usługi.

W ramach współpracy, instytuty badawcze przygoto-

wały modele przeprowadzania oceny zgodności (odręb-

nie dla każdego rozporządzenia delegowanego), uwzględ-

niając rolę Krajowych Punktów Dostępu w procesie oceny, 

w tym przedstawiły propozycję formularzy deklaracji oraz 

kryteria oceny zgodności. Wskazano także przesłanki uza-

sadniające zmiany legislacyjne w  zakresie krajowych ak-

tów prawnych, wynikające z zapisów dyrektywy i rozporzą-

dzeń delegowanych, które Polska będąca państwem człon-

kowskim powinna wdrożyć w swoim prawodawstwie we-

wnętrznym lub stosować bezpośrednio. Zaproponowano 

również zmiany w zakresie zapisów statutów instytutów.

Udział Instytutu Kolejnictwa w Polskiej Sieci Instytutów 

Badawczych Transportu POLTRIN oraz realizacja tego za-

dania wynika z pro" lu działalności statutowej Instytutu [6] 

wspierającej organy państwa (Ministerstwo Infrastruktury) 

w  zakresie wymogów prawa krajowego i  europejskiego, 

w obszarze:

współpracy z  krajowymi i  zagranicznymi placówkami 

naukowymi,

udziału w pracach legislacyjnych dotyczących polskie-

go i europejskiego transportu szynowego,

prowadzenia działalności normalizacyjnej, certy" kacyj-

nej i aprobacyjnej, a także w zakresie metrologii, wyna-

lazczości oraz ochrony własności przemysłowej i  inte-

lektualnej.

Obszar współpracy POLTRIN i wykonane zadanie w za-

kresie wdrażania inteligentnych systemów transportowych 

jest szczególnie ważny do planowania i  realizacji polityki 

państwa w celu zapewnienia innowacyjnego rozwoju oraz 

efektywnego i  bezpiecznego, niskoemisyjnego transpor-

tu lądowego. W  szczególności wspierają one działania na 

rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz popra-

wy standardów produktów i usług, a także warunków prze-

strzegania tych standardów.
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