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Streszczenie 

Niniejsza praca stanowi część projektu realizowanego przez Departament Języka Polskiego 

Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych przy Komisji Europejskiej (DGT)  

we współpracy z Katedrą Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i dotyczy 

opracowywania wybranych polskich terminów występujących w aktach prawa unijnego,  

które zostaną zaimportowane do bazy terminologicznej IATE – InterActive Terminology  

for Europe. Celem pracy jest stworzenie glosariusza terminologicznego z dziedziny transportu 

w oparciu o wytyczne DGT oraz literaturę przedmiotu. W części teoretycznej przedstawiono 

zagadnienia związane z terminologią w pracy tłumacza. W pierwszym rozdziale przytoczono 

definicje terminologii oraz omówiono procedury translatorskie w tłumaczeniu słownictwa 

specjalistycznego. Drugi rozdział został poświęcony zagadnieniu pracy terminologicznej  

w instytucjach unijnych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania bazy 

terminologicznej IATE. Część praktyczna przedstawia metodologię badań ilościowych  

i jakościowych, które dotyczą odpowiednio charakterystyki powstałego glosariusza  

oraz analizy językowej wybranych przypadków tłumaczenia terminów z dziedziny transportu. 

Prezentację danych i wyników analizy wieńczą wnioski z pracy, w których opisane zostały 

problemy związane z opracowywaniem glosariusza i propozycje radzenia sobie z nimi. 

Dodatkowy element dysertacji stanowi aneks obejmujący omawiany w pracy glosariusz 

angielsko-polski zawierający słownictwo z dziedziny transportu. 

Słowa kluczowe: glosariusz – procedury translatorskie – słownictwo specjalistyczne  

– terminologia – terminy techniczne 

  



Abstract 

This master’s thesis is a part of the project which is a collaboration between the European 

Commission Directorate-General for Translation (DGT) and the Chair for Translation Studies 

of Jagiellonian University, including the drafting of Polish counterparts of selected terms from 

EU legal acts to be imported into the IATE – the EU’s interactive terminology database.  

The aim of this paper is to create a glossary of transportation terminology, based  

on the literature and guidelines provided by the DGT. The theoretical part presents issues 

related to terminology in the translator's work. The first chapter provides definitions relevant 

to the subject and discusses translation procedures in translating specialised vocabulary.  

The second part of the thesis is devoted to the issue of terminology work  

in the EU institutions with particular reference to the IATE termbase. The empirical part 

presents the methodology of quantitative and qualitative researches, which concern 

respectively the nature of the created glossary and the linguistic analysis of selected 

transportation-related terms’ translation examples. Finally, the author presents the research 

results and the conclusions, which describe the problems associated with creating a glossary 

and suggestions for dealing with them. The annex to the thesis contains the English-Polish 

glossary of transportation-related terms discussed in the thesis.  

Keywords: glossary – specialist terminology – technical terms – terminology – translation 

procedures 
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Wstęp 

Współczesne tempo rozwoju nauki i techniki nieustannie kształtuje język, zarówno  

ten używany w życiu codziennym, jak i język, którym posługują się specjaliści różnych 

dziedzin. Porozumienie na płaszczyźnie międzynarodowej współpracy naukowej czy regulacji 

prawnych jest możliwe tylko wówczas, gdy język specjalistyczny i związane z nim 

słownictwo są poddawane systematycznej pracy terminologicznej przeprowadzanej przez 

badaczy. Mimo niekwestionowanego prymu angielszczyzny w słownictwie specjalistycznym 

dotyczącym zagadnień technicznych, a w tym również dziedziny transportu, problem 

przekładu terminologii na inne języki pozostaje dalej obecny, zwłaszcza w przypadku 

sformalizowanych regulacji i przepisów obowiązujących na szczeblu międzynarodowym. 

Zjawisko przenikania form obcych do polskiego słownictwa specjalistycznego wydaje  

się w szczególny sposób dotyczyć dziedziny transportu, której rozwój opiera  

się na wykorzystywaniu nowych technologii wywodzących się na ogół z zagranicznych 

placówek badawczych posługujących się angielskim jako językiem roboczym. 

 Przykładem instytucji wspierającej różnorodność językową, a jednocześnie dążącej  

do przepływu wiedzy i współpracy międzynarodowej jest Unia Europejska. Stworzona  

z inicjatywy instytucji unijnych ogólnodostępna internetowa baza terminologiczna IATE  

ma za zadanie ułatwiać skuteczną komunikację zwłaszcza w aspekcie słownictwa prawnego  

i naukowo-technicznego. Ze względu na potrzebę ciągłego uzupełniania i modyfikowania 

terminologii dotyczącej transportu znajdującej się w bazie, to właśnie glosariusz  

i przeprowadzona na jego potrzeby analiza tłumaczenia słownictwa z dziedziny transportu 

pozostają przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy. Opracowanie stanowi próbę 

uporządkowania wybranego słownictwa z dziedziny transportu w formie glosariusza  

oraz przeanalizowania wyborów translatorskich zastosowanych przy tłumaczeniu terminów. 

Celem pracy jest stworzenie glosariusza oraz przekonanie się, jakie wyzwania stoją przed 

tłumaczami wykonującymi pracę terminologiczną w tym charakterze na potrzeby organów 

unijnych. Zgromadzone w trakcie badań informacje mają umożliwić wcielenie  

tak stworzonego glosariusza do bazy IATE oraz sformułowanie wniosków przydatnych  

w dalszej pracy terminologicznej. 

W pierwszym rozdziale zostały przedstawione zagadnienia dotyczące terminologii  

z perspektywy pracy tłumacza, w szczególności definicje pojęć związanych z terminologią  

oraz propozycje procedur translatorskich w tłumaczeniu słownictwa specjalistycznego.  
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Drugi rozdział poświęcony został zagadnieniom pracy terminologicznej w instytucjach Unii 

Europejskiej. W tym miejscu uwagę poświęcono bazie terminologicznej IATE tworzonej  

i wykorzystywanej przez tłumaczy unijnych. W trzecim rozdziale przedstawiono metodologię 

przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych obejmujących stworzenie glosariusza  

w oparciu o wytyczne, a także analizę językową wybranych przypadków tłumaczenia 

słownictwa z dziedziny transportu na podstawie literatury przedmiotu. W tym rozdziale 

zawiera się także prezentacja wyników badań. Pracę wieńczą wnioski płynące z projektu. 

W aneksie niniejszej pracy został zamieszczony glosariusz angielsko-polski zawierający 

słownictwo z dziedziny transportu, który stanowi końcowy rezultat projektu. 



10 
 

1. Wprowadzenie do zagadnień terminologii 

1.1 Wybrane aspekty terminologii 

Przystępując do omawiania zagadnień związanych z terminologią, należy zdać sobie sprawę  

z tego, że już samo słowo terminologia nie jest jednoznaczne. Spośród licznych definicji 

Grucza (2013: 27) wyodrębnia dwa najważniejsze znaczenia tego określenia, które może 

odpowiadać zarówno dziedzinie naukowej, jak i uporządkowanemu leksykonowi danej 

dziedziny specjalistycznej będącemu efektem pracy terminologicznej. Ze względu  

na wieloznaczność kluczowego w niniejszej pracy pojęcia, na początku zostanie omówiona 

definicja terminologii. 

Terminologia w pierwszym znaczeniu stanowi szczególną dyscyplinę naukową,  

ze względu na możliwe powiązania z wszystkimi istniejącymi dziedzinami nauki i techniki 

(Lukszyn i Zmarzer 2006: 5). Do stworzenia słownika terminologicznego niezbędne  

jest połączenie wiedzy eksperckiej z zakresu terminologii jako aspektu językoznawstwa  

oraz wybranej dziedziny specjalistycznej. Interdyscyplinarność tego zagadnienia wymaga  

od osoby zajmującej się terminologią postawy w pewnym stopniu twórczej, a jednocześnie 

pełnej krytycyzmu i obiektywizmu, które pozwolą na wyekstrahowanie i uporządkowanie 

nowych terminów, tak aby utworzony system nazw pojęć służył osobom korzystającym  

z dorobku danej dziedziny (Nowicki 1986: 12-13). Z punktu widzenia istoty dziedziny 

naukowej, terminologia okazuje się być niezwykle złożona. Postrzeganie terminologii jako 

„nauki dotyczącej zasad poprawnego tworzenia terminów” jest dosyć ograniczone. 

Terminologia sięga bowiem znacznie dalej i dotyczy zarówno porządkowania pojęć w obrębie 

poszczególnych dziedzin, jak i zasad ich definiowania oraz dobierania odpowiednich nazw. 

Celem tego działania jest natomiast usprawnienie komunikacji w zakresie danej dziedziny  

(ibid. 13-14). Chociaż przedstawiona definicja została sformułowana kilkadziesiąt lat temu,  

nie traci ona na wartości wśród bardziej współczesnych badaczy. Lukszyn i Zmarzer  

(2006: 6) dodają, że do zadań terminologii należy przede wszystkim badanie sposobu 

funkcjonowania słownictwa specjalistycznego, poszukiwanie metod konstruowania nowych 

systemów terminologicznych oraz udoskonalanie już istniejących. Skłania to ku stwierdzeniu, 

że cechą charakterystyczną pracy terminologicznej, tak samo jak pracy przekładowej,  

jest to, że nigdy nie zostanie w pełni zakończona, gdyż napędza ją duch czasu, rozwój innych 

dziedzin i zmiany sposobu myślenia ludzi. 
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Terminologię można również określić jako dziedzinę w dużym stopniu internacjonalną 

ze względu na to, że powstała w odpowiedzi na konieczność komunikacji na płaszczyźnie 

nauki i techniki, których osiągnięcia mają znaczenie międzynarodowe i priorytetem  

jest transfer koncepcji danej dziedziny z jednego języka do drugiego (Lukszyn  

i Zmarzer 2006: 6).   

Terminologia w rozumieniu leksykonu stanowi jedną z największych trudności pracy 

przekładowej, głównie z uwagi na fakt, że jej opanowanie oznacza nie tylko odnalezienie 

odpowiedniej nazwy danego pojęcia w języku docelowym, ale również właściwe zrozumienie 

go w języku źródłowym. Jedynie takie podejście do tłumaczenia nazw pojęć 

specjalistycznych pozwala na wybranie właściwej nazwy osadzonej w rzeczywistości języka 

docelowego, a tym samym zrozumiałej także dla odbiorcy (Perdek 2016: 67). 

Pojęcia to wyobrażenia na temat przedmiotów konkretnych i abstrakcyjnych,  

które zawierają się w danej dziedzinie. (Nowicki 1986: 26). Powstaniu pojęcia towarzyszy 

przydzielenie mu ścisłej, zaakceptowanej naukowo lub prawnie nazwy, czyli terminu  

(ibid. 11). Ścisłość ta przejawia się w znaczeniu samego słowa „termin”, które pochodzi  

od łacińskiego terminus i oznacza „granicę”, „kres”, „koniec”. Chociaż terminologia często 

kojarzona jest ze zbiorem specjalistycznego i niezrozumiałego dla przeciętnego odbiorcy 

słownictwa, należy pamiętać, że duża jego część funkcjonuje równolegle jako słowa języka 

potocznego. Ranga terminu staje się widoczna, gdy słowo znane z języka codziennego zostaje 

opatrzone ścisłą definicją i zaczyna funkcjonować w nowym, ścisłym kontekście (Perdek 

2016: 71-72). Mazur (1961: 10) wyjaśnia, że chociaż wszystkim pojęciom specjalistycznym 

odpowiadają nazwy, to jedynie te, które wymagają definicji określa się terminami. Autor 

zwraca uwagę, że podczas gdy wszystkie nazwy jednowyrazowe są terminami, to problem 

może pojawić się przy niektórych nazwach złożonych z dwóch wyrazów. Jeżeli bowiem 

mamy do czynienia z wyrażeniem, w którym znajomość poszczególnych wyrazów  

jest wystarczająca do zrozumienia całości, wówczas nie wymaga ono dodatkowej definicji,  

a tym samym nie może być sklasyfikowane jako termin. Jeżeli natomiast mamy do czynienia 

z wyrażeniem, którego sens, mimo znajomości znaczenia poszczególnych części, nie jest 

jasny lub wręcz bywa mylący – wtedy zasługuje on na miano terminu (ibid.) 

Spośród najważniejszych cech terminu Mazurkiewicz-Sułkowska (2014: 12) 

wymienia: 

 ograniczenie użycia do konkretnej dziedziny życia zawodowego; 

 nominatywność; 

 konwencjonalność;  
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 posiadanie definicji;  

 niezależność od kontekstu;  

 brak nacechowania emocjonalnego i ekspresywnego; 

 systemowość (termin jest elementem konkretnego systemu terminologicznego i tylko w obrębie 

tego systemu jest on jednostką spełniającą podstawowe wymagania terminologiczne);  

 tendencja do jednoznaczności (w ramach konkretnego systemu terminologicznego);  

 ścisłość (w ramach konkretnego systemu terminologicznego); 

 zwięzłość. 

Powyższa charakterystyka dobrze streszcza cechy przypisywane terminom, do których 

nawiązania pojawią się jeszcze w dalszej części pracy. Na podstawie tego zestawienia można 

stwierdzić, że terminy są tworzone po to, by umożliwić komunikowanie się w obrębie danej 

dziedziny naukowej lub zawodowej. Zgodnie z zasadą konwencjonalności, termin to celowy  

i sztuczny twór, w przeciwieństwie do wyrazów języka ogólnego (Michałowski 2017: 28). 

Termin zawsze przynależy do systemu terminologicznego, czyli zbioru pojęć ilustrowanego 

przez terminy, które pozostają w pewnego rodzaju relacji względem siebie. W takim zbiorze 

każdy termin powinien mieć tylko jedno znaczenie i ściśle określać jedno pojęcie,  

co umożliwia nadanie mu definicji (Saloni 1999: 602). Brak nacechowania i zwięzłość  

to cechy, które również powinny pozostać zachowane, chociaż nie zawsze można je przypisać 

istniejącym już terminom. 

1.1.1 Język specjalistyczny 

Terminologia oraz terminy są czymś więcej niż słownictwem specjalistycznym. Stanowią  

one element zorganizowanego systemu językowego, który działa w obrębie języka ogólnego 

(Szadyko 2012: 186). Mówiąc o słownictwie specjalistycznym, należy ustalić miejsce jakie 

zajmuje ono w języku ogólnym. Język ogólny obejmuje liczne odmiany, wśród których 

możemy wyróżnić taką, którą posługuje się pewna wąska grupa osób, a charakterystyką 

języka tej społeczności jest specjalistyczne słownictwo. Pierwsza definicja tej odmiany języka  

w polskojęzycznych opracowaniach nosi nazwę języka specjalnego i jest określana przez 

Gołąba, Heinza i Polańskiego (1968: 527) jako „język grupy społecznej znajdującej  

się w stosunku do całości społeczeństwa z takiego czy innego względu w szczególnych 

warunkach”. Autorzy tej definicji wyraźnie odróżniają tę odmianę języka od dialektów,  

czyli odmian, którymi posługują się grupy etniczne. Języki specjalne jako języki grup 

społecznych zachowują bowiem system gramatyczny właściwy językowi ogólnemu,  

a zmieniają słownictwo, które często stanowi zapożyczenia z innych języków. Szulc (1984: 
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106-107), definiując język specjalistyczny, zwraca uwagę, że oprócz posiadania 

specjalistycznego, nieraz międzynarodowego słownictwa odmiana ta może przejawiać także 

pewne różnice składniowe. Grucza (2008: 12) i Kubiak (2002: 6) wskazują natomiast na silny 

związek języka specjalistycznego z językiem ogólnym. 

 Co więcej, granica pomiędzy tymi systemami nie jest wyraźna, gdyż zmienia się ona 

dwojako wraz z postępem cywilizacyjnym. Z jednej strony następuje proces terminologizacji 

w wyniku nadawania elementom języka ogólnego nowych znaczeń specjalistycznych,  

a z drugiej postępuje determinologizacja w efekcie przenikania nazw odkryć świata nauki  

do życia codziennego (Grucza 2008: 14, Lukszyn 2002: 26). Sposoby funkcjonowania 

terminów w odmianach językowych sformułowane przez Tomasik-Beck obrazują opisane 

kierunki ich ewolucji (1996: 6): 

 przejście terminu z języka ogólnego do języka specjalistycznego przy zachowaniu 

jego pierwotnego znaczenia; 

 przejście terminu z języka ogólnego do języka specjalistycznego i nadanie mu nowego 

znaczenia (niekiedy pierwotne znaczenie może zostać zapomniane i wyparte przez 

nowe znaczenie specjalistyczne); 

 zbudowanie terminu o nowym znaczeniu z połączenia słów występującym w języku 

ogólnym, które osobno odbiegają znaczeniem od terminu. 

Powyższa kategoryzacja odnosi się w szczególności do terminologii technicznej, jednak  

z powodzeniem można zobrazować nią zjawiska zachodzące przy tworzeniu się terminów. 

Przytoczone propozycje różnych badaczy dowodzą przenikania się elementów języka 

ogólnego i specjalistycznego, co może stanowić utrudnienie w pracy terminologicznej. 

1.2 Terminologia w pracy tłumacza 

Kulturowy kontekst, w którym osadzony jest język docelowy, nieraz uniemożliwia idealne 

dobranie słowa w całości odpowiadającego konceptualnym wyobrażeniom użytkownika tego 

języka na temat danego pojęcia (Perdek 2016: 72). Za każdym razem jednak priorytetem  

w procesie tłumaczenia terminów powinno być ułatwienie zrozumienia odbiorcom i unikanie 

dwuznaczności, które mogą to zrozumienie zakłócić.  

Tłumaczenie terminów nie odbywa się wybiórczo, lecz jest efektem pracy 

terminologicznej obejmującej zbiór norm tłumaczenia terminologii w ujęciu ogólnym, 
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któremu towarzyszy uściślanie, porządkowanie i definiowanie terminów, a także zestawianie 

terminologii w dwóch różnych językach w zakresie danej dziedziny (Lukszyn 2002: 88). 

Zarówno terminologia, jak i translatoryka powstały ze względu na praktyczną potrzebę 

wyrażenia specjalistycznych sformułowań w języku docelowym oraz rozwiązania problemów 

związanych ze zrozumieniem. Obydwie są interdyscyplinarne, a także łączą w sobie aspekty 

poznawcze, językowe i komunikacyjne, spośród których język jest bazą zarówno  

dla terminologii, jak i dla tłumaczenia (Cabré 2010: 356). Pomiędzy nimi występują jednak 

zasadnicze różnice. Podczas gdy translatoryka bada proces tłumaczenia i zajmuje się analizą 

przetłumaczonego tekstu, terminologia skupia się na formie leksykalnej elementów,  

które są nośnikami wiedzy specjalistycznej sformułowanej w danym języku. Ważną cechą  

jest rozbieżność celów tych dwóch dyscyplin i raczej jednostronna relacja pomiędzy nimi. 

Translatoryka wykorzystuje terminologię do rozwiązania pewnych problemów 

przekładowych w zakresie języka tekstów specjalistycznych, terminologia natomiast opiera 

się na ekstrahowaniu terminów z tekstów oryginalnych w języku źródłowym i docelowym  

(ibid. 357). 

 Terminologię można zatem postrzegać jako narzędzie pracy przekładowej.  

W przypadku tłumaczenia tekstów specjalistycznych, poprzez sięganie do terminologii, 

tłumacz może wybrać właściwy zamiennik terminu w języku źródłowym. Cabré (2010: 359) 

rozróżnia dwa rodzaje pracy terminologicznej wykonywanej na szeroko rozumiane potrzeby 

przekładu. Pierwszym z nich jest praca terminologiczna wykonywana ad hoc przez tłumacza  

w związku z danym przekładem. Drugim natomiast jest systematyczna praca terminologiczna  

nad leksykonem danej dziedziny, której efektem są dokładne opracowania, na przykład  

w postaci glosariuszy mających za zadanie wspomagać pracę innych tłumaczy lub badaczy 

dziedziny. W ten sposób powstają obszerne bazy terminologiczne, do których będą mogły 

odwoływać się inne osoby pracujące nad podobnym zagadnieniem. 

 Zadaniem tłumacza pracującego nad tekstem specjalistycznym jest więc umiejętność 

zidentyfikowania problemu terminologicznego, a następnie wybrania najbardziej 

odpowiedniej metody postępowania, która może obejmować odnalezienie adekwatnego 

terminu w oparciu o dotychczas wykonaną pracę terminologiczną lub, w razie braku 

poszukiwanych informacji, samodzielne wyszukanie i stworzenie terminu, który będzie 

akceptowalny w kontekście wykonywanego tłumaczenia. Cabré (ibid.) jako przesłanki  

do wykonania pracy terminologicznej przez tłumacza wymienia: 

 specyficzne znaczenie danego hasła w badanej dziedzinie; 



15 
 

 brak pewności co do znaczenia właściwości gramatycznych danego hasła; 

 brak odpowiednika w języku docelowym; 

 mała wiarygodność podanego ekwiwalentu w języku docelowym; 

 brak pewności co do frazeologii języka używanej w danej dziedzinie. 

Z powyższego wynika, że problemy terminologiczne w tłumaczeniu wymagają ze strony 

tłumacza dużej wrażliwości na wiele aspektów językowych związanych z danym terminem. 

Nie tylko zupełny brak odpowiedniego słowa w danym języku skłania do terminologicznych 

poszukiwań, ale także wszelkie wątpliwości dotyczące znaczenia i właściwości 

gramatycznych. Dylematy tłumaczeniowe dotyczące niuansów mogą zostać rozwiane poprzez 

zgłębianie danej dziedziny przy wykorzystaniu jednojęzycznych źródeł referencyjnych, 

konsultacji  

ze specjalistą w danej dziedzinie lub poprzez sięgnięcie do wszelkich dostępnych opracowań, 

które mogą zawierać przesłanki skłaniające do stworzenia nowego terminu (ibid.). 

1.2.1 Strategie translatorskie w tłumaczeniu terminów 

Działanie przekładowe, w przypadku tekstów z języka ogólnego powinno podlegać przyjętym 

strategiom i technikom. Strategia to obrany z góry sposób postępowania tłumacza  

w odniesieniu do całego tekstu lub jego dłuższych fragmentów, natomiast technika obejmuje 

rozwiązanie przyjęte dla konkretnej jednostki tłumaczenia (Hejwowski 2004: 76). Podobny 

schemat można zastosować w przypadku przekładu specjalistycznego, gdzie strategia narzuci 

organizację pracy terminologicznej poprzez usystematyzowane i proceduralne podejście  

do całości materiału terminologicznego, a zastosowane w poszczególnych przypadkach 

tłumaczenia terminów techniki dostarczą propozycji translatów dla terminologii danej 

dziedziny. W tym miejscu należy także odróżnić pojęcie procedur translatorskich.  

Wielu autorów używa tych trzech terminów wymiennie, co komplikuje dyskusję dotyczącą 

sposobów tłumaczenia. W tej pracy zostało przyjęte rozróżnienie zgodne ze Słownikiem 

polskiej terminologii przekładoznawczej (Piotrowska 2019: 96), gdzie procedura zwana  

też techniką to „wynik decyzji tłumacza podjętej wobec napotkanego problemu 

tłumaczeniowego, w następstwie której tłumacz proponuje rozwiązanie problemu zmierzające 

do wypełnienia luki tłumaczeniowej”, natomiast strategia tłumaczeniowa to „podejmowana 

przez tłumacza przed przystąpieniem do przekładu decyzja dotycząca doboru technik 

tłumaczenia w trakcie procesu tłumaczenia. (…)” (Piotrowska i Tomaszkiewicz 2019: 123). 
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 Wśród najbardziej znanych strategii translatorskich w literaturze przekładoznawczej  

nie sposób pominąć klasyfikacji Vinaya i Darbelneta, którzy zaproponowali podział  

na siedem procedur translatorskich: zapożyczenie, kalka, substytucja, transpozycja, 

modulacja, ekwiwalencja i adaptacja (Vinay i Darbelnet 1977: 46-54). Przytoczone typy 

procedur można podzielić na dwie grupy. Podczas gdy pierwsze trzy to sposoby tłumaczenia 

dosłownego, pozostałe opierają się na niedosłownej interpretacji. Radziszewska (2012: 10) 

poddaje ten podział krytyce, zwłaszcza jego drugą część. Jak zauważa autorka, ekwiwalencja  

oraz adaptacja należą do „kategorii związanych z krytyką przekładu” i nie powinny być  

w ogóle zaliczane jako procedury. Transpozycja zostaje natomiast określona mianem 

„tłumaczenia syntagmatyczno-semantycznego” (ibid. 9). 

 Innym istotnym podziałem jest propozycja Newmarka. Badacz wyróżnia własne 

procedury, spośród których za najważniejsze można uznać: przeniesienie słowa z języka 

źródłowego do kontekstu języka docelowego, ekwiwalent kulturowy, przekład dosłowny, 

ekwiwalent funkcjonalny, ekwiwalent opisowy i strategię łączącą dwie z wymienionych 

(Newmark 1988: 81-91).  

 Zastosowanie procedur opracowanych przez teoretyków przekładu jest możliwe  

w przypadku tłumaczenia specjalistycznego i terminów specjalistycznych, jednak 

postępowanie według propozycji wymienionych badaczy jest w dużym stopniu uogólnieniem. 

Opisane powyżej procedury wymagają bowiem uwzględnienia specyfiki tłumaczenia 

specjalistycznego. Niektóre z nich nie znajdują zastosowania w tym rodzaju przekładu.  

Na przykład ekwiwalencja i adaptacja w rozumieniu Vinaya i Darbelneta mogą być 

wykorzystane jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. O ile ekwiwalencja, która dotyczy 

między innymi tłumaczenia wyrażeń idiomatycznych, nie przyda się w przypadku 

tłumaczenia terminologii, tak adaptacja może zostać wykorzystana jedynie, gdy mamy  

do czynienia z terminem mocno osadzonym kulturowo (Radziszewska 2012: 135-136). 

Natomiast substytucja, zapożyczenie i kalka pojawiają się dużo częściej ze względu  

na praktykę tłumaczenia dosłownego czy wybierania powszechnie akceptowanych 

odpowiedników (ibid. 136).  

Radziszewska proponuje własną typologię strategii translatorskich opartą  

na propozycjach wcześniejszych badaczy. Autorka dokonuje podziału pod kątem tłumaczenia 

specjalistycznego terminologii w dziedzinie zarządzania. 
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Źródło: Radziszewska A., 2012, Strategie translatorskie w przekładzie terminologii z dziedziny zarządzania, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 138. 

Podział na dwie grupy wskazuje, że w tłumaczeniu specjalistycznym, posługując się 

podziałem Nidy (1964: 159), obok ekwiwalentów formalnych występują także ekwiwalenty 

dynamiczne. Radziszewska (2012: 137-138) pierwszą grupę procedur nazywa 

odpowiednikami, co ma na celu uzmysłowić pewien stopień dosłowności tłumaczenia za ich 

pomocą. Druga grupa to tłumaczenie przez ekwiwalenty, gdzie kryją się przekształcenia  

o charakterze dynamicznym
1
.  

Do grupy odpowiedników Radziszewska zalicza zapożyczenie, kalkę i substytucję 

przez uznany odpowiednik. Zapożyczenie to procedura wykorzystywana wówczas,  

gdy w języku docelowym nie ma odpowiadającej jednostki lingwistycznej i termin zostaje 

przeniesiony bezpośrednio z języka źródłowego. W przypadku zapożyczenia może wystąpić 

zmiana pisowni, tak żeby dostosować odpowiednik do ortografii i fonetyki języka 

docelowego, ale nie jest to warunek konieczny i wiele zapożyczeń pojawia się w pisowni 

oryginalnej (ibid. 139). Kalka, chociaż przez niektórych badaczy klasyfikowana jako odmiana 

zapożyczenia, zaliczana jest przez Radziszewską do procedur obejmujących naśladowanie 

struktury składniowej lub semantycznej wyrażeń z języka specjalistycznego (ibid. 143). 

Substytucja przez uznany odpowiednik obejmuje przypadki, kiedy termin specjalistyczny  

w języku źródłowym posiada jednoznaczny, uznany przez znawców danej dziedziny 

odpowiednik w języku docelowym, dotyczący konkretnego zjawiska. Trudnościami,  

                                                           
1
 Określenia odpowiednik i ekwiwalent używane przez Radziszewską do rozróżnienia procedur translatorskich 

zostały dobrane dość niefortunnie, gdyż w języku przekładoznawstwa mają one dużo szersze znaczenie  

i niejednokrotnie używane są wymiennie przez innych badaczy. Niemniej w niniejszej pracy obydwa terminy 

będą występowały w takim rozumieniu, w jakim opisuje je Radziszewska (2012). 



18 
 

które może tutaj napotkać tłumacz jest możliwa wieloznaczność terminu lub inny zakres jego 

znaczenia, lub współistnienie kilku synonimicznych odpowiedników. Wówczas, jak dodaje 

autorka, do zadania tłumacza należy rozstrzygnięcie, która z propozycji będzie najbardziej 

odpowiednia ze względu na praktyczne aspekty tłumaczenia (ibid. 145, 150-151). 

Tłumaczenie przez ekwiwalenty obejmuje wszystkie te przypadki przekładu, gdzie  

nie występuje jednoznaczny i precyzyjny odpowiednik, a tłumacz, by zapełnić lukę 

przekładową, sięga po ekwiwalenty dynamiczne, których struktura i stylistyka nie muszą 

odpowiadać terminowi wyjściowemu. Chociaż wiele terminów specjalistycznych można 

przetłumaczyć precyzyjnie ze względu na globalny postęp technologii i nauki oraz związany  

z nim przepływ wiedzy, niekiedy jednak w słownictwie specjalistycznym dwóch języków 

pojawiają się różnice wynikające albo z nierównomiernego rozwoju danej dziedziny,  

albo z kultury, tradycji prawnej bądź systemu gospodarczego na obszarze geograficznym 

języka docelowego. Przekształcenie semantyczno-syntaktyczne terminu specjalistycznego jest 

używane przez względy stylistyczne, wówczas gdy zmiana nie wpływa na merytoryczną 

wartość terminu (ibid. 156, 158). Ekwiwalent funkcjonalny to zmiana, która wprowadza 

normy składniowe języka docelowego, by osiągnąć odpowiedniość sytuacyjną obydwu 

terminów (ibid. 158). Mamy wówczas do czynienia z ekwiwalentem odnoszącym się do tego 

samego pojęcia, a wyrażonym za pomocą innych środków syntaktycznych tak, by właściwy 

sens był lepiej zrozumiały dla odbiorcy. Ostatnim sposobem tłumaczenia terminologii 

specjalistycznej uwzględnionym przez Radziszewską jest ekwiwalent opisowy. Procedura  

ta zakłada konieczność zastąpienia terminu wyjściowego opisem w języku docelowym, 

zawierającym dodatkowe informacje, które są niezbędne do właściwego zrozumienia terminu 

przez odbiorcę docelowego. 

W obliczu wymienionych procedur, nasuwa się pytanie o kwestie nieprzekładalności  

w odniesieniu do terminologii specjalistycznej. Liczne zapożyczenia występujące w języku 

specjalistycznym oraz opisana wyżej potrzeba sięgnięcia po ekwiwalenty funkcjonalne  

i opisowe implikuje pewien stopień nieprzekładalności lub przynajmniej pewną trudność  

w oddaniu znaczenia terminu w języku docelowym. Chociaż zakresy znaczeniowe  

par terminów niemal nigdy nie pokrywają się w całości, to zaproponowane procedury 

pomagają rozwiązać problem nieprzekładalności i zapełnić luki przekładowe  

w zadowalającym stopniu. 

Tymczasem zasadnicza trudność w pracy z terminologią polega przede wszystkim  

na właściwym zrozumieniu terminu źródłowego. Identyfikując znaczenie terminu, tłumacz  

nie powinien polegać jedynie na intuicji, nawet jeżeli jest przekonany, że dobrze zna dany 
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termin. Brak dostatecznej biegłości w dziedzinie specjalistycznej, której dotyczy tłumaczenie 

może prowokować skróty myślowe i uproszczenia. Tłumacz musi także zachować wyjątkową 

czujność, gdyż jednostki leksykalne będące terminami wcale nie muszą być skomplikowane. 

Często są to słowa znane z języka potocznego. Istnieje więc ryzyko przeoczenia takiego 

słowa, niezaklasyfikowania go jako terminu, a w konsekwencji jego niewłaściwe 

przetłumaczenie. 

Przypadki, w których konieczne jest samodzielne ustalenie terminu w języku 

docelowym zachodzą, gdy (Cabré 2010: 360): 

 termin nie istnieje, gdyż specjaliści danej dziedziny nie używają w komunikacji języka 

docelowego; 

 termin nie istnieje, gdyż specjaliści danej dziedziny używają zapożyczonego terminu  

z języka źródłowego; 

 nie zostały wprowadzone standardy dotyczące poprawności stosowanych przez 

specjalistów terminów. 

Wówczas możliwe jest stworzenie terminu przez tłumacza w oparciu o zasady, które zostaną 

przedstawione w dalszej części rozdziału. 

1.3 Tworzenie terminów 

Tłumacz powinien nie tylko posiadać umiejętności odnajdywania źródeł wiedzy 

terminologicznej i translatorycznej, ale również być świadomym tego jak tworzyć terminy,  

co podlega zasadom sformułowanym już dawno przez badaczy. W przypadku terminologii 

technicznej będącej przedmiotem badań niniejszej pracy, istnieje zbiór wymagań 

opracowanych w 1961 roku przez Mariana Mazura w książce Terminologia techniczna,  

który mimo upływu lat nie traci na wartości. Warto podkreślić, że autorem przytoczonych 

zasad nie jest językoznawca, lecz badacz nauk technicznych. Świadczy to o potrzebie 

wyrażanej bezpośrednio przez przedstawicieli dziedzin specjalistycznych dotyczącej 

tworzenia poprawnej i spójnej terminologii fachowej. Według Mazura (1961: 9) „słownictwo 

techniczne (…) obecnie jest przede wszystkim narzędziem pracy, od którego wymaga  

się nie mniejszej dokładności niż od narzędzi materialnych.” 

 Ze względu na konieczność objaśniania większości terminów, można stwierdzić,  

że mają one charakter umowny, a przeciętny użytkownik języka może się jedynie domyślać  

ich znaczenia na podstawie skojarzeń, mniej lub bardziej pokrywających się z treścią 

definicji. Zdaniem Mazura, niezwykle istotnym aspektem pracy terminologicznej jest 
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„ustalenie takich nazw technicznych, żeby ich różnica między rzeczywistym znaczeniem,  

a domniemanym była możliwie mała”, co ułatwiłoby przyswajanie i używanie terminologii 

specjalistycznej. By uczynić słownictwo specjalistyczne użytecznym, należy określić przede 

wszystkim jego cel, czemu służy szereg wymagań. Niektóre z nich wydają się oczywiste, inne 

są efektem mniej zrozumiałego rygoru, ich waga może być subiektywna, a największą 

wątpliwość stanowi określenie ich zamkniętego zbioru (ibid. 13). 

Mazur wspomina o poddawaniu w wątpliwość sensu tworzenia opracowań 

terminologicznych. Pojawiają się bowiem głosy mówiące, że o kształtowaniu  

się specjalistycznego słownictwa, podobnie jak i potocznego, powinien decydować uzus. 

Chociaż wiele nazw technicznych istotnie powstało w ten sposób, jednak te „samorzutne 

procesy” niosą za sobą pewne negatywne skutki. Po pierwsze są one nieregularne  

i niesystematyczne, po drugie, często prowadzą do przyswajania nazw nielogicznych,  

a w końcu, skutkują jednoczesnym powstawaniem szeregu w założeniu synonimicznych 

terminów wykształconych w różnych społecznościach, co później utrudnia ich ujednolicenie 

(ibid. 13-14). Mazur radzi jednak powstrzymanie się od całkowitego odrzucenia tych 

samorzutnie powstałych terminów w pracy terminologicznej, gdyż mogą być one traktowane 

jako interesujące propozycje wymagające sprawdzenia. 

Mazur (1961: 13-46) proponuje wymagania ogólne sformułowane w postaci 14 zasad 

tłumaczenia terminów: 

1. zasada powszechności – nie należy zmieniać już upowszechnionych terminów,  

aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania w nazewnictwie; 

2. zasada rodzimości – terminy powinny opierać się na źródłosłowach rodzimych,  

gdyż to ułatwia ich zrozumienie i używanie przez użytkowników języka docelowego; 

3. zasada międzynarodowości – terminy powinny opierać się na źródłosłowach obcych 

rozpowszechnionych międzynarodowo, gdyż to ułatwia ich zrozumienie  

i komunikację na szczeblu międzynarodowym; 

4. zasada jednorodności – terminy powinny opierać się albo w całości na źródłosłowach 

rodzimych, albo w całości na źródłosłowach obcych; 

5. zasada logiczności – terminy powinny nasuwać jednoznaczne skojarzenia z kryjącymi 

się pod nimi pojęciami; 

6. zasada systematyczności – pojęcia równorzędne powinny zawierać w sobie nazwę 

pojęcia nadrzędnego; 
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7. zasada zwięzłości – terminy złożone powinny zawierać po jednej informacji na każdy 

aspekt pojęcia; 

8. zasada jednoznaczności – terminy powinny być jednoznaczne, czyli dany termin 

powinien się odnosić tylko do jednego pojęcia; 

9. zasada jednomianowości – każde pojęcie powinno mieć przypisany tylko jeden 

odpowiadający mu termin; 

10. zasada reproduktywności – terminy powinny posiadać źródłosłowy umożliwiające 

tworzenie nazw pochodnych; 

11. zasada jednolitości – terminy powinny posiadać źródłosłów właściwy dla terminów 

pokrewnych; 

12. zasada operatywności – terminy powinny być łatwe do używania w procesie 

komunikacji; 

13. zasada poprawności – terminy powinny zachowywać poprawność pod względem 

językowym; 

14. zasada emocjonalności – terminy powinny być emocjonalnie neutralne, a tym samym 

nie powinny wzbudzać negatywnych skojarzeń u odbiorców. 

Analizując przedstawione wymagania, można łatwo dojść do wniosku, że pewne z nich,  

takie jak zasada rodzimości i zasada międzynarodowości, wykluczają się wzajemnie.  

To pokazuje kolejną zbieżność terminologii i translatoryki. Sformułowane w obydwu 

dyscyplinach zasady proponują alternatywy rozwiązań językowych, których nadrzędnym 

celem jest ułatwienie komunikacji. Właściwą ocenę poszczególnych terminów uzyskuje się, 

biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zasady terminologiczne, a nie tylko niektóre spośród 

nich. W przypadku tworzenia terminów to tłumacz ma za zadanie rozstrzygnąć dylemat,  

co ułatwi komunikację w przypadku danego problemu terminologicznego i wybrać  

tę propozycję terminu, która sprosta jak największej liczbie przedstawionych wymagań  

(Mazur 1961: 15).  

Przytoczone zasady są respektowane przez specjalistów zajmujących się językiem  

i znajdują odzwierciedlenie w zbiorze kryteriów opracowanych przez Jadacką, Markowskiego 

i Zdunkiewicz-Jedynak (2008: 142), na podstawie których można również określić 

poprawność terminów z językowego punktu widzenia. Do kryteriów tych należą: 

 funkcjonalność – termin powinien wypełniać luki w słownictwie specjalistycznym; 

 logiczność – termin powinien wywoływać skojarzenia z pojęciem jakie reprezentuje; 
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 systemowość – termin powinien być adekwatny formą i znaczeniem do miejsca, które 

zajmuje w systemie słownictwa specjalistycznego danej dziedziny; 

 reproduktywność – termin powinien mieć taką budowę, która umożliwia 

konstruowanie nazw pochodnych; 

 ekonomiczność – termin powinien mieć nieskomplikowaną formę językową  

i brzmienie; 

 poprawność – termin powinien odpowiadać normom poprawnościowym języka,  

w którym funkcjonuje. 

Przedstawione zasady kładą duży nacisk na jakość tworzonych terminów zarówno  

pod względem merytorycznym, jak i językowym. Jak już zostało zaznaczone, nie każdy 

termin, który został oficjalnie uznany i figuruje w literaturze fachowej, czy nawet  

w regulacjach prawnych posiada wszystkie opisane w tym rozdziale cechy. Tak samo  

nie posiada ich każdy termin powszechnie używany przez samych specjalistów danej 

dziedziny. Wszystko wskazuje na to, że wykonując pracę terminologiczną, należy zachować 

dużą dozę rezerwy w stosunku do materiału, z którym się pracuje. Oprócz przedstawionej  

w tym rozdziale wiedzy dotyczącej zagadnień terminologicznych, powinno się również 

posiąść wiedzę na temat procesu pracy terminologicznej w instytucjach wydających oficjalne 

dokumenty z danej dziedziny specjalistycznej oraz wiedzę o źródłach wyszukiwania 

terminów, które zostaną omówione w kolejnym rozdziale. 
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2. Praca terminologiczna w tłumaczeniu instytucjonalnym 

2.1 Praca nad terminologią w instytucjach Unii Europejskiej 

Komunikacja stanowi fundament funkcjonowania każdej organizacji, bez względu  

na jej wielkość i zasięg, a wypracowanie skutecznej komunikacji na płaszczyźnie 

wewnętrznej i zewnętrznej niewątpliwie wpływa na sprawność jej działania. 

 Unia Europejska, w myśl przyjętej dewizy – „zjednoczona w różnorodności”,  

dąży do integracji gospodarczej, prawnej, kulturowej i językowej, z jednoczesnym 

poszanowaniem tradycji, kultury i języków, które od stuleci kształtowały tożsamość 

narodową państw członkowskich
2

. Różnorodność językowa Unii Europejskiej zakłada 

współistnienie ze sobą kilkudziesięciu oficjalnych języków tej instytucji, będących językami 

urzędowymi państw należących do wspólnoty oraz rozszerzanie tego katalogu o nowe języki, 

za każdym razem po akcesji kolejnego państwa i dopełnieniu warunków przyłączenia jego 

języka urzędowego do języków unijnych (Buchowska 2017: 68-69). 

 Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, instytucje Unii posługują się  

24 językami urzędowymi
3
. Języków urzędowych używa się do komunikacji na zewnątrz,  

czyli do publikowania rozporządzeń i powszechnie obowiązujących dokumentów, natomiast  

w przypadku porozumiewania się wewnątrz instytucji i pomiędzy jej strukturami, mówi  

się o językach roboczych. Chociaż wszystkie języki unijne mają równy status prawny,  

w praktyce najczęściej używanymi językami roboczymi są: angielski, francuski i niemiecki 

(ibid. 70). Wyzwanie wielojęzyczności w obliczu 552 możliwych kombinacji 

tłumaczeniowych stworzyło konieczność powołania unijnych służb tłumaczeniowych,  

które składają się z tłumaczy i specjalistów zajmujących się zarówno przekładem pisemnym 

(aktów prawnych, dokumentów oraz testów roboczych), jak i ustnym (spotkań, obrad  

i konferencji) (ibid.). 

 W opinii praktyków jednym z największych wyzwań stojących przed tłumaczami 

unijnymi jest zapewnienie wysokiej jakości tłumaczenia w obliczu problemów 

terminologicznych (Stefaniak 2017a: 109, Biel 2016: 112). Porządek prawny Unii 

                                                           
2

 Unia Europejska, Motto UE, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/eu-

motto_pl, [dostęp: 15.05.2022].  
3
 Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Dz. U. 

17/385, 06.10.1958, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31958R0001&from=NL, 

[dostęp: 15.05.2022]. 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/eu-motto_pl
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/eu-motto_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31958R0001&from=NL
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Europejskiej łączy w sobie cechy kultur państw członkowskich, zachowując jednocześnie 

unikatowość organizacji międzynarodowej. Nadrzędność prawa unijnego nad prawem 

krajowym stwarza potrzebę nieustannej standaryzacji w zakresie terminologii, umożliwiającej 

porozumienie wewnątrz Wspólnoty i jednomyślne jej działanie na płaszczyźnie 

międzyinstytucjonalnej. Wszelkie niejasności językowe grożą nie tylko chaosem 

organizacyjnym, ale również uniemożliwiają stanowienie i egzekwowanie prawa oraz mogą 

przyczynić się do podważania autorytetu wspólnoty. Należy dodać, że prawo unijne obejmuje 

wiele obszarów funkcjonowania wspólnoty europejskiej, dlatego spójność terminologiczna 

nie ogranicza się wyłącznie do terminologii prawnej i prawniczej, ale obejmuje również 

słownictwo naukowo-techniczne. Z tego powodu niemal każda instytucja unijna korzysta  

z usług tłumaczy, którzy oprócz wykonywania przekładu tekstów zajmują się również pracą 

terminologiczną. 

 Organizacja pracy nad terminologią w instytucjach Unii Europejskiej odbywa się  

na dwóch poziomach – jest zarządzana centralnie przez działy koordynacji terminologii  

oraz przez departamenty lub działy językowe na poziomie lokalnym. Działy koordynujące 

zajmują się wielojęzycznymi projektami na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej, natomiast 

departamenty i działy językowe pracują wyłącznie w systemie dwujęzycznym. Chociaż 

sposób postępowania każdej z tych jednostek może różnić się nieznacznie ze względu  

na potrzeby danej instytucji, to bazują one na wspólnie wypracowanych zasadach 

dotyczących pracy z terminologią (Stefaniak 2017b: 324). 

Podobnie jak proponuje w swych rozważaniach Cabré (2010: 359) przytoczonych  

w pierwszym rozdziale tej pracy, tłumaczenie terminologii jest wykonywane w dwojaki 

sposób. Z jednej strony odbywa się ad hoc, równolegle z tłumaczeniem tekstu, w którym 

tłumacz napotkał problem terminologiczny, z drugiej zaś przeprowadzana jest systematyczna 

praca terminologiczna, która, zgodnie z definicją zawartą w normie ISO 1087-1:2000, polega  

na „zbieraniu, opisie, przetworzeniu i opublikowaniu pojęć i ich nazw
4
” (Stefaniak 2017a: 

110). Etap ekstrakcji terminów z tekstów źródłowych, możliwie przed rozpoczęciem 

tłumaczenia, należy zwykle do zadań jednostek centralnych. Po ukończeniu tego etapu pracy, 

terminy do opracowania przekazywane są departamentom językowym, które poszukują 

ekwiwalentów w danej parze językowej (ibid.). Niekiedy praca może przybrać formę oddolną 

w postaci opracowania systemu pojęć z danej dziedziny lub poprawianiu i uzupełnianiu 

                                                           
4
 Cytat przetłumaczony przez M.R. 
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istniejącej już terminologii w bazie terminologicznej IATE, co zostanie przedstawione  

na przykładzie tak sporządzonego glosariusza w dalszej części niniejszej pracy. 

2.1.1 Baza IATE jako narzędzie pracy nad terminologią w instytucjach UE 

Źródłem terminologii dla wszystkich instytucji unijnych jest baza IATE – InterActive 

Terminology for Europe. Baza powstała w 2004 roku jako wsparcie dla sporządzania tekstów 

unijnych. Jest ona wykorzystywana przez instytucje i agencje unijne „w celu gromadzenia  

i upowszechniania terminologii specyficznej dla Unii Europejskiej oraz zarządzania tymi 

danymi”
5
. Od 2007 roku baza IATE stała się ogólnodostępna, co umożliwiło swobodny wgląd 

do rzetelnych informacji terminologicznych nie tylko pracownikom różnych instytucji 

związanych z Unią Europejską, lecz także specjalistom z wielu dziedzin, profesorom 

akademickim oraz studentom. Powszechny dostęp do bazy terminologicznej zakłada 

wielowymiarowe korzyści. Obok ułatwienia terminologom i tłumaczom pracy nad procesem 

standaryzacji terminologii używanej w strukturach unijnych, przyczynia się do lepszego 

rozumienia prawa przez obywateli wspólnoty. Po wtóre, terminolodzy mogą liczyć  

na informację zwrotną od użytkowników zewnętrznych, przykładowo niezależnych 

specjalistów z danej dziedziny, a także na współpracę z instytucjami edukacyjnymi  

przy rozwijaniu bazy, na przykład poprzez projekty studenckie, których efektem może być 

prezentowana w tej pracy próbka glosariusza. 

 Baza terminologiczna jest bowiem stale uaktualniana i udoskonalana. Oprócz 

dodawania nowych danych, weryfikowana jest jej istniejąca zawartość i w razie konieczności 

– usuwana lub modyfikowana. Infrastruktura internetowa pozwala na łatwiejszy dostęp  

do tych danych i do operowania nimi. Baza terminologiczna IATE dostępna jest  

dla użytkowników w przeglądarce internetowej. Na stronie głównej można uzyskać 

interesujące informacje statystyczne – obecnie jest to łącznie 8,1 miliona terminów i niemal 

milion haseł zarówno z zakresu prawa, jak i wielu dziedzin technicznych i naukowych  

w 24 językach oficjalnych Unii Europejskiej
6
. Na stronie dostępny jest także podręcznik 

User’s Handbook szczegółowo opisujący funkcje narzędzia wyszukiwania, przytaczany  

w tej części pracy.  

Przeszukiwanie bazy jest dostępne bezpośrednio po wejściu na stronę. Pracownicy 

unijni mają możliwość utworzenia konta użytkownika, do którego przypisana będzie 

                                                           
5
 IATE European Union Terminology, IATE Terminology Database, 04.05.2022, https://iate.europa.eu/home, 

[dostęp: 15.05.2022]. 
6
 Ibidem. 

https://iate.europa.eu/home
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odpowiednia rola, odpowiadająca charakterowi pracy w służbach językowych, co pozwala  

na korzystanie z szerokiego wyboru opcji
7
. Użytkownicy zewnętrzni nie są zobowiązani  

do logowania się na stronie w celu przeglądania bazy, ale nie zostali bynajmniej pozbawieni 

takiej możliwości. Utworzenie konta pozwala m.in. na zapisywanie preferencji wyszukiwania, 

czy kombinacji językowej, ustalenie widoku wyświetlania wyników oraz dodatkowych 

filtrów wyszukiwań. 

Podstawowe narzędzia wyszukiwania umożliwiają odnalezienie interesującego hasła  

w dowolnej kombinacji językowej, po wybraniu języka źródłowego i języków docelowych 

(jednego lub więcej). W celu ograniczenia wyników wyszukiwania, użytkownik może przejść 

do wyszukiwania rozszerzonego, w którym ma do wyboru ustawienia zgodności  

(pełna zgodność, zgodny ciąg wyrazów, wszystkie wyrazy lub częściowy ciąg wyrazów), 

rodzaj wyświetlanych terminów (termin, skrót, wzór, fraza, forma krótka), czy ustawienia 

filtrów, służących do określania dziedziny, z której ma pochodzić szukany termin. Każda 

karta z hasłem posiada także numer identyfikacyjny. Wpisanie tego numeru w okno 

wyszukiwania skutkuje wyświetleniem hasła we wszystkich dostępnych językach.  

Dane wprowadzane do bazy terminologicznej IATE podlegają następującym 

kryteriom: 

 hasła powinny być użyteczne przy redagowaniu tekstów oraz tłumaczeniu  

dla instytucji unijnych; 

 hasła powinny być wiarygodne; 

 hasła powinny być wielojęzyczne; 

 jedno hasło powinno odpowiadać jednemu pojęciu
8
. 

Powyższe kryteria mają za zadanie zapewnić jak najlepszą jakość opracowanych danych. 

Ukierunkowanie na użyteczność względem potrzeb pracy instytucjonalnej pozwala zachować 

specjalistyczny charakter bazy, która unika haseł z języka ogólnego. Pomimo dużej liczby 

jednostek leksykalnych z wielu dziedzin, IATE nie jest słownikiem ogólnym, a każdy 

odpowiednik językowy danego hasła może być zaklasyfikowany jako termin. Zgodnie  

z wyliczeniem wyżej wymienionych rodzajów terminów, dopuszczalne jest też umieszczenie 

w bazie dłuższego wyrażenia (frazy), pod warunkiem, że stanowi ono standardowe 

                                                           
7

IATE European Union Terminology, User’s Handbook, 30.06.2021, 

https://iate.europa.eu/assets/IATE_Handbook_public.pdf, [dostęp: 15.05.2022], s. 5. 
8
 Ibidem, s. 6-7. 

https://iate.europa.eu/assets/IATE_Handbook_public.pdf
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sformułowanie, zwłaszcza w języku prawniczym, które powinno być jednolicie używane  

we wszystkich tekstach unijnych.  

 Kolejne kryterium, czyli wiarygodność przekłada się na stopień szczegółowości 

opracowania haseł. Wybór wprowadzanych terminów powinien dokonywać się w oparciu  

o rzetelne źródła referencyjne. Dzięki temu łatwiej rozstrzygnąć, czy proponowane 

tłumaczenie odpowiada szukanemu terminowi w danym kontekście. Wiarygodność terminu 

określana jest w skali czterech gwiazdek, gdzie maksymalna ich liczba oznacza termin  

o bardzo wysokim stopniu wiarygodności. Im lepiej opracowane hasło, to znaczy posiadające 

definicję wraz z łatwym do zweryfikowania źródłem, kontekst użycia i ewentualne uwagi  

dla terminów w różnych językach, tym wyższa jego wiarygodność. 

 Zgodnie z ostatnim z wymienionych kryteriów, założeniem bazy IATE jest stworzenie 

struktury słownika zorientowanej na pojęcie, co oznacza, że jednemu hasłu odpowiada tylko 

jedno pojęcie. Jeżeli dany termin posiada znaczenie w kilku różnych dziedzinach, wówczas 

tworzy się kilka odrębnych kart z hasłami oznaczonych dziedziną, której dotyczą.  

W tym miejscu należy krótko wspomnieć o budowie hasła, w którym można wyróżnić trzy 

poziomy: 

 poziom niezależny od języka (language-independent level) – zawierający informacje 

związane z pojęciem (dziedzina, pochodzenie oraz metadane); 

 poziom języka (language level) – wszystkie informacje, które dotyczą pojęcia  

i są sformułowane w danym języku (definicja pojęcia, dodatkowe uwagi); 

 poziom terminu (term level) – dotyczący terminów przyporządkowanych do danego 

pojęcia. Na tym poziomie umieszczane są informacje o rodzaju terminu,  

jego nacechowaniu (w przypadku gdy mamy do czynienia z większą liczbą 

synonimicznych terminów, warto zwrócić uwagę na ich etykiety wskazujące  

na nacechowanie, np. „preferowany” lub „przestarzały”), a także uwagi  

oraz wiarygodność terminu wyrażona gwiazdkami
9
. 

Kryteria te mają za zadanie pomóc w organizowaniu danych w bazie IATE, których spora 

część została zaimportowana z wewnętrznych baz terminologicznych poszczególnych 

instytucji. Ostatnia z zasad pomaga uniknąć duplikatów i wieloznaczności haseł. Duplikaty  

są wynikiem scalania różnych źródeł pochodzących z baz terminologicznych pojedynczych 

instytucji, dlatego tak ważne jest zarządzanie danymi już funkcjonującymi w bazie. Należy 

                                                           
9

 IATE European Union Terminology, User’s Handbook, 30.06.2021, 

https://iate.europa.eu/assets/IATE_Handbook_public.pdf, [dostęp: 15.05.2022], s. 7. 

https://iate.europa.eu/assets/IATE_Handbook_public.pdf
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zdawać sobie również sprawę, że poszczególne wpisy w IATE mogą różnić się jakością. 

Obok bardzo skrupulatnie opracowanych wielojęzycznych haseł, zdarzają się takie 

uzupełnione zaledwie o dwa lub trzy języki bez definicji ani kontekstu. Wówczas praca 

terminologiczna polega na uzupełnianiu tychże luk. 

2.2 Praca terminologiczna w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) 

Komisji Europejskiej 

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych działająca przy Komisji Europejskiej to jedna  

z największych organizacji tłumaczeniowych na świecie. DGT została powołana w celu 

„zapewnienia Komisji tłumaczeń i doradztwa językowego w odniesieniu do wszystkich 

rodzajów tekstów pisanych, wspierania i umacniania wielojęzyczności w Unii Europejskiej 

oraz pomocy w przybliżaniu polityki Unii jej obywatelom i promowaniu w ten sposób 

zaradności, przejrzystości i skuteczności jej funkcjonowania”
 10

. Przy czym Stefaniak 

podkreśla, że głównym zadaniem DGT jest zapewnienie wysokiej jakości tłumaczeń,  

co jest egzekwowane na podstawie obowiązujących norm ISO (Stefaniak 2017: 326). 

Szczegółowe zagadnienia związane z utrzymaniem jakości w aspekcie tłumaczenia 

terminologii zostaną omówione w dalszej części pracy. 

 Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych podzielona jest na departamenty 

językowe zajmujące się poszczególnymi językami urzędowymi UE: angielskim, bułgarskim, 

chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, 

irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, 

portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim. 

Departamenty językowe dzielą się na działy zapewniające tłumaczenie dokumentów 

odpowiadających obszarom działania Komisji Europejskiej. Należą do nich: administracja, 

rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, konkurencja, podatki i unia celna, edukacja i kultura, 

zatrudnienie i sprawy społeczne, sektor energii i transportu, przedsiębiorstwa i przemysł, 

ochrona środowiska, stosunki zewnętrzne, rybołówstwo i gospodarka morska, zdrowie  

i ochrona konsumentów, społeczeństwo informacyjne i media, rynek wewnętrzny i usługi, 

sprawy gospodarcze i finansowe, kwestie prawne, polityka regionalna, badania naukowe, 

statystyka, a także handel. W poszczególnych działach departamentu pracują zawodowi 
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tłumacze i weryfikatorzy specjalizujący się w danej dziedzinie. Oprócz tłumaczenia 

departamenty zajmują się terminologią i czuwają nad jakością wykonywanej pracy
11

.  

 Jak zostało zaznaczone już wcześniej, ideą komunikacji w Unii Europejskiej  

jest respektowanie i równe traktowanie wszystkich języków wspólnoty. Nie oznacza  

to jednak, że każdy dokument jest tłumaczony na 24 języki. Zgodnie z art. 20 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską obywatele państw członkowskich mogą zwracać się 

do instytucji UE w swoim własnym języku
12

. Dlatego korespondencja z obywatelem 

wspólnoty lub notatka wewnętrzna danej instytucji sporządzane są na ogół w jednym języku. 

W przypadku konieczności przedstawienia tekstu szerszemu kręgowi odbiorców, zostaje 

podjęta decyzja o jego tłumaczeniu na odpowiednie języki
13

. 

 Proces tłumaczenia ważnych dokumentów prawnych przez służby językowe DGT 

rozpoczyna się na długo zanim dane prawo zacznie obowiązywać w kręgach wspólnoty. 

Wnioski legislacyjne muszą zostać poddane dyskusji zarówno na poziomie europejskim,  

jak i krajowym czy lokalnym. Dopiero wówczas, po przedstawieniu projektu przygotowanego 

we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, zostaje zredagowany właściwy tekst 

dokumentu
14

. Należy zaznaczyć, że odbywa się to równolegle w wielu językach i zwykle  

nie można mówić o tekście źródłowym i tekstach docelowych, gdyż każda z wersji powstaje 

odrębnie i na bieżąco wprowadzane są poprawki (Biel 2016: 108-109). Ten dosyć 

skomplikowany system odzwierciedla demokratyczny i wspólnotowy charakter 

prawodawstwa unijnego. Do tego dochodzi wyzwanie sporządzenia wysokiej jakości 

tłumaczenia w jak najkrótszym czasie. Kluczowym jego elementem jest terminologia  

(Stefaniak 2017b: 326). Służby terminologiczne czuwają nad tym, by terminy w bazach 

którymi posługują się tłumacze były rzetelne oraz służą one pomocą tłumaczom zgłaszającym 

swoje uwagi i wątpliwości w trakcie pracy z tekstem. 

 Proces tłumaczenia zawsze jest pracą zbiorową, w której uczestniczy przynajmniej 

dwóch tłumaczy dzielących między siebie pracę nad przekładem i jego weryfikację. Jednak 

wszelkie wątpliwości terminologiczne są konsultowane z terminologiem danego 
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departamentu. Wątpliwości mogą dotyczyć dobrania odpowiedniego określenia lub rzadziej – 

utworzenia nowego terminu. Terminolog rozpoczyna pracę od ustalenia jakiego pojęcia 

dotyczy wyjściowy termin. Pomocna może być definicja zaakceptowana w IATE i wszelkie 

teksty w języku źródłowym, gdzie dany termin występuje w kontekście. Terminolog  

ma do dyspozycji opublikowane dotychczas akty prawne UE, dokumentację oraz teksty 

specjalistyczne z danej dziedziny, zarówno papierowe, jak i internetowe. Następnie 

konsultowane są źródła dwujęzyczne i znalezione tam propozycje tłumaczenia danego 

terminu na język docelowy. Każde z tych źródeł jest traktowane krytycznie, nawet jeśli mamy 

do czynienia ze słownikiem dwujęzycznym czy tekstami paralelnymi. Każda znaleziona 

propozycja jest sprawdzana pod względem częstotliwości użycia w aktualnych źródłach 

jednojęzycznych oraz badany jest jej prawdopodobny kontekst. Mimo że słowniki są uważane 

za rzetelne źródła, Stefaniak (2017b: 327) przyznaje, że nieraz internetowe przeszukiwanie 

aktualnych tekstów specjalistycznych daje bardziej wiarygodny rezultat. Niekiedy jednak 

dziedzina, z której pochodzi termin jest tak wąska, lub zupełnie nowa, że trudno znaleźć 

informacje o określeniu odpowiadającym temu terminowi w danym języku, gdyż specjaliści 

mogą używać zapożyczeń z języka obcego. W takich przypadkach tłumacz ustala wspólnie  

z terminologiem własną propozycję w oparciu o dostępną wiedzę skonsultowaną  

ze specjalistami danej dziedziny. Często wtedy stosuje się tłumaczenie opisowe albo 

dosłowne z dodaniem terminu z języka źródłowego w nawiasie. Takie tłumaczenie bywa 

krytykowane, gdyż zarzuca się mu wprowadzanie do języka ojczystego tak zwanych 

„brukselizmów”. Tymczasem za tłumaczeniem dosłownym przemawia argument spójności 

tekstu względem innych wersji językowych (ibid.). Odmienny zakres pojęciowy terminu  

i jego odpowiednika czy ekwiwalentu w danym języku niesie za sobą ryzyko niewłaściwej 

interpretacji, a w następstwie poważnych konsekwencji prawnych. Zastosowanie tłumaczenia 

dosłownego jest także bezpieczną opcją w przypadku pojawienia się nowego terminu w danej 

dziedzinie, który być może niebawem doczeka się szerszych opracowań i komentarzy 

specjalistów. Zastosowanie od początku tłumaczenia dosłownego eliminuje ewentualną 

konieczność sprostowania i nanoszenia poprawek, wówczas gdy właściwa wersja terminu 

zostanie zatwierdzona przez specjalistów. Innym rodzajem trudności w tłumaczeniu 

słownictwa specjalistycznego, na który wskazuje Stefaniak (ibid.) jest zjawisko kiedy dwa 

synonimiczne pojęcia w języku źródłowym nie mają takiego samego zakresu pojęciowego  

w języku docelowym. W takim przypadku nie sprawdzi się tłumaczenie dosłowne,  

a pod uwagę brana jest spójność z dotychczas opublikowanymi ważnymi aktami prawnymi 

oraz opinie ekspertów lub zgoda na stworzenie nowego „wolnego” terminu.  
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O ile w terminologii naukowo-technicznej niezwykle często mamy do czynienia  

z pojęciami nowymi, które można wyrazić za pomocą tłumaczenia dosłownego, o tyle należy 

zachować większą ostrożność przy tłumaczeniu terminów z języka prawnego. Odmienne 

tradycje prawodawcze każdego z państw członkowskich Unii sprawiają, że pozornie 

odpowiadające sobie słowa mają różny zakres znaczeniowy w systemach prawnych dwóch 

państw i przez to nie mogą być odpowiednikami czy ekwiwalentami w tłumaczeniu 

prawodawstwa unijnego (ibid. 328). Niniejsza praca nie porusza bezpośrednio zagadnień 

tłumaczenia terminologii prawnej ani prawniczej, jednak należy zwrócić uwagę na fakt,  

że wszelkie prezentowane w glosariuszu zagadnienia techniczne i naukowe są osadzone  

w unijnej i krajowej rzeczywistości prawnej. Trudności w wyborze odpowiedniego 

zamiennika powinny zostać rozstrzygnięte, po dokładnym sprawdzeniu jak dany termin 

techniczny definiuje polskie prawo względem prawa Unii Europejskiej. Stefaniak (2017b: 

330) wskazuje też na kwestię unikania nacechowania politycznego terminów. Z tego powodu 

niektóre terminy zostają zmieniane i powinno się wówczas dopasować istniejące tłumaczenie 

w danym języku do nowej normy. 

2.3 Wybrane kryteria wyborów tłumaczeniowych DGT 

Wspomniany w pierwszym rozdziale Mazur (1961: 9), z punktu widzenia badacza nauk 

technicznych zainteresowanego językiem, wskazuje na konieczność zachowania ścisłości  

i zrozumiałości terminologii. Wymienia on dwa czynniki, które w momencie pisania przez 

niego książki, świadczą o wadze poprawnego tworzenia terminologii technicznej.  

Jako pierwszy z nich wymienia wielość i zróżnicowanie terminów technicznych, mnożących 

się wraz z przyrostem zasobu pojęć, który jest efektem rozwoju rozmaitych dziedzin techniki. 

Innym czynnikiem jest powstawanie coraz pokaźniejszego zbioru literatury technicznej,  

która w wyniku postępu, każdego dnia traci na aktualności. W obliczu zachodzących obecnie 

zmian związanych z globalizacją i niemal natychmiastowego transferu terminów 

anglojęzycznych do pozostałych języków, wymóg zachowania wspomnianej przez Mazura 

ścisłości i zrozumiałości staje się jeszcze bardziej zagrożony. Dlatego „nie można dopuścić,  

by dołączyły się do tego trudności spowodowane nieładem terminologii technicznej” (ibid. 

10). 

Najczęściej jednak praca terminologiczna nie wymaga stworzenia zupełnie nowego 

terminu, a polega na dokonaniu wyboru spośród wielu istniejących w chaosie dotychczas 

opublikowanych aktów prawnych. Stefaniak proponuje trzy najważniejsze kryteria,  

które należy uwzględnić, dokonując tego wyboru. Co ciekawe, pokrywają się one z tymi 
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postulowanymi przez Mazura. Według autorki są nimi spójność, poprawność i zrozumiałość 

(Stefaniak 2017b: 330). 

 Zachowanie spójności obowiązuje na kilku poziomach. Po pierwsze terminologia musi 

pozostać spójna w obrębie tłumaczonego tekstu. Używanie terminów synonimicznych  

w jednym tekście podyktowane na przykład chęcią uniknięcia powtórzeń, może wywoływać  

u odbiorcy wrażenie, że tekst opisuje dwa różne pojęcia. Ta reguła tyczy się wykładni 

językowej języka prawnego, która przedkłada ścisłość tekstu ponad jego płynność  

i brzmienie. Podobnie rzecz dotyczy spójności z dotychczas opublikowanymi aktami 

prawnymi, które są ze sobą powiązane i dopełniają się wzajemnie. Dane pojęcie powinno być 

zatem konsekwentnie wyrażane jednym terminem w całości dokumentacji tworzącej unijny 

porządek prawny. Ta zasada ma pierwszeństwo, w przypadku gdy rozważane są dwie wersje 

terminu – jedna zalecana przez eksperta, a druga – mniej odpowiednia, lecz obecna 

dotychczas we wcześniejszych aktach prawnych. Wówczas uzasadnione jest wybranie mniej 

preferowanego odpowiednika czy ekwiwalentu, ale za to zachowującego ciągłość porządku 

prawnego w danej materii. Mazur (1961: 11) przestrzega przed stawianiem za wzór 

słownictwa, które pojawia się w normach technicznych, zwłaszcza tych sformułowanych jakiś 

czas temu. Moc prawna normy technicznej dotyczy bowiem przede wszystkim wymagań 

technicznych, a niekoniecznie użytego w niej słownictwa. Z drugiej strony praktyka 

tworzenia dokumentów prawnych wymaga, by tłumacze uczestniczący w wielojęzycznym 

tworzeniu prawa zachowywali ciągłość logiczną pomiędzy dokumentami w danej dziedzinie. 

Mazur (ibid. 12) dodaje jednak, że w przypadku braku jakichkolwiek wiarygodnych źródeł, 

norma techniczna może stać się wzorcem dla stosowania danego terminu. 

Wreszcie, spójność powinna być zachowana także na poziomie międzyjęzykowym. 

Dlatego nie jest zalecane, by tłumacze dokonywali wnikliwej interpretacji, wychodząc poza 

warstwę językową. Dotyczy to przede wszystkim warstwy leksykalnej, ale także stylistycznej 

i interpunkcyjnej. Zdania powinny, na ile to możliwe, odzwierciedlać wersję źródłową,  

a interpunkcja i formatowanie pozostać niezmienione, nawet jeżeli tłumacz znajdzie błąd  

w tekście wyjściowym (Stefaniak 2017b: 330-331). Takie podejście pomaga uniknąć 

stworzenia wersji odbiegającej od poprzedniej, a także pozwoli na łatwe zorientowanie się 

odbiorców w tekście, gdyż informacje w różnych wersjach będą znajdować się w tym samym 

miejscu dokumentu. 

 Drugim w kolejności branym pod uwagę kryterium jest poprawność. Wersje polskie 

terminów powinny odpowiadać zasadom poprawnej polszczyzny. Oczywiście w przypadku, 

kiedy wybór dokonuje się pomiędzy niekoniecznie zgrabnym tłumaczeniem dosłownym,  
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a nienagannym stylistycznie wariantem opisowym, prymat ma termin bardziej zwięzły,  

a przede wszystkim spójny. Jeżeli mamy pewność, że bieżące tłumaczenie nie odnosi się  

do poprzednich aktów prawnych, można zaryzykować wprowadzenie nowego odpowiednika  

czy ekwiwalentu. Jak zauważa Stefaniak, każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety.  

Z jednej strony ulepszony termin podnosi jakość języka, którym się posługujemy, z drugiej 

natomiast w zestawieniu z wcześniejszymi dokumentami może wprowadzać dezorientację 

(Stefaniak 2013: 63). 

 Ostatnim wymienionym przez autorkę kryterium jest zrozumiałość. Stefaniak 

zauważa, że w tym przypadku wpływ tłumacza na zrozumiałość tekstu jest bardzo 

ograniczony. Dzieje się tak ze względu na jednoczesny proces powstawania tekstów unijnych. 

Tekst wyjściowy do przetłumaczenia bardzo często jest tylko jedną z wersji, która może 

ulegać zmianom, zarówno w zakresie zastosowanej terminologii, jak i całych sformułowań. 

Należy zdawać sobie też sprawę, że nad jednym tekstem pracuje pewna grupa osób,  

dla których język redagowanej wersji nie jest zwykle językiem rodzimym. Te czynniki 

wpływają na częste używanie ogólników, które dopiero na późniejszych etapach  

są doprecyzowywane równo z powstającym tłumaczeniem i nie raz dopiero na wniosek 

tłumaczy pracujących nad tekstem. Konieczność zachowania spójności z wersją wyjściową 

często znacznie utrudnia doskonalenie tekstu pod względem zrozumiałości. 

 Zachowanie wszystkich trzech zasad, jak zauważa autorka (Stefaniak 2017b: 332-

333), jest zadaniem niezwykle trudnym, a wręcz nieosiągalnym. Ze względu na charakter 

tłumaczenia instytucjonalnego, czy też „wielojęzycznego tworzenia prawa” zachowanie 

spójności, poprawności i jednocześnie zrozumiałości tekstu może być w pewnych 

przypadkach niemożliwe. Dlatego bardzo często powstaje tekst o niższym stopniu 

zrozumiałości na rzecz zachowania poprawności terminów, a z kolei poprawność ustępuje 

miejsca spójności z poprzednią wersją. Tym bardziej zaskakujące okazują się wybory 

tłumaczeniowe i ich uzasadnienie. Zarzuty dotyczące zbyt dosłownego przekładu 

dokumentów unijnych, stosowania niejasnego żargonu i ogólnych sformułowań można 

odeprzeć, przedstawiając wysnute przez autorkę argumenty wyboru „mniejszego zła”,  

którym jest dążenie do spójności i unikanie błędów (Stefaniak 2013: 64). Niestosowanie 

wymienionych reguł w procesie tłumaczenia tekstu czy terminologii niesie ryzyko 

rozbieżności, a co za tym idzie, utraty jakości tłumaczenia. Stefaniak (2017b: 333) podkreśla, 

że chociaż terminologia nie odpowiada za poziom jakości całego tekstu, to może w znacznym 

stopniu go podnieść. 
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3. Analiza materiału terminologicznego opracowanego w formie glosariusza 

3.1 Podstawy metodologiczne projektu 

Zagadnienia związane z podstawami terminologii, jak również z pracą terminologiczną  

w tłumaczeniu dla instytucji unijnych, poruszone w części teoretycznej niniejszej pracy, 

prowadzą do przedstawienia przedmiotu badań, którym jest analiza wybranej terminologii 

anglojęzycznej i propozycji jej polskich odpowiedników i ekwiwalentów z dziedziny 

transportu, opracowana w formie glosariusza. Zebrany materiał terminologiczny stanowi 

część projektu realizowanego przez Katedrę Przekładoznawstwa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego we współpracy z Departamentem Języka Polskiego Dyrekcji Generalnej  

ds. Tłumaczeń Pisemnych przy Komisji Europejskiej.  

Projekt terminologiczny obejmował przygotowanie angielsko-polskich list terminów 

występujących w podstawowych aktach prawa UE dotyczących wybranych dziedzin,  

a w następstwie opracowanie polskich odpowiedników czy ekwiwalentów oraz ich 

metadanych zgodnie ze standardami bazy terminologicznej IATE. Koordynatorem projektu 

zapewniającym wsparcie merytoryczne i techniczne był główny terminolog Departamentu 

Języka Polskiego DGT. Projekt miał na celu, po pierwsze – uzupełnienie polskich terminów 

w istniejących hasłach bazy IATE, po drugie – stworzenie list podstawowej terminologii, 

które posłużą tłumaczom departamentu jako bazy i profile terminologiczne do kontroli jakości 

polskich tłumaczeń aktów prawa UE przeprowadzanej w narzędziu CAT. 

Warto najpierw usytuować omawiany projekt na tle szeroko rozumianych badań 

przekładoznawczych. Piotrowska i Dybiec-Gajer (2012: 12) definiują badania naukowe  

jako zgłębianie danego zagadnienia w sposób systematyczny i metodyczny w celu odkrycia 

nowych faktów, zdobycia nowych informacji, sformułowania nowych reguł  

lub wypracowania nowego sposobu rozumienia tematu. Badania nad przekładem są natomiast 

postrzegane jako szerokie spojrzenie na tłumaczenie i zjawiska z nim związane, w ujęciu 

teoretycznym lub praktycznym, które mogą dotykać tradycyjnych lub zupełnie nowych 

dyscyplin naukowych (ibid.). Charakterystyka badań podana przez autorki (ibid. 54-55) 

wskazuje na: 

 ścisłe powiązanie badań z tekstem jako językowym materiałem badawczym; 

 bezpośrednie odniesienie rozważań teoretycznych do konkretnego tłumaczenia  

(także korpusu / glosariusza składającego się z jednostek językowych i ich tłumaczeń); 
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 interdyscyplinarność, a tym samym możliwość zastosowania szerokiego wachlarza 

metod, technik i narzędzi w zależności od dziedziny lub dziedzin badań; 

 aspekt kulturowy, który stanowi nierozerwalną całość z językiem. 

Prezentowany projekt wpisuje się w obszar badań nad przekładem dotyczący terminologii 

jako dziedziny oraz tłumaczenia instytucjonalnego, a ponadto czerpie wiedzę z obszaru nauk  

o logistyce i transporcie, ze względu na rodzaj badanego materiału terminologicznego.  

Chociaż mogłoby wydawać się, iż wspomniany przez Piotrowską i Dybiec-Gajer aspekt 

kulturowy jest zauważalny przede wszystkim w przekładzie literackim, cecha ta jest również 

obecna w przypadku glosariusza. Interdyscyplinarność projektu otwiera drzwi  

do wielu ścieżek badawczych, dlatego warto przyjrzeć się wypracowanym w tej dziedzinie 

modelom, strategiom, technikom i narzędziom, w celu wybrania tych, które najlepiej oddadzą 

problem badawczy związany z projektem. 

Według Piotrowskiej i Dybiec-Gajer (2012: 68-69) najczęściej stosowane strategie to: 

 przeprowadzanie analizy językowej; 

 przeprowadzanie analizy metajęzykowej; 

 badanie studium przypadku; 

 przedstawianie sprawozdań; 

 prowadzenie kwestionariuszy; 

 zbieranie próbek badawczych; 

 prowadzenie dziennika; 

 sporządzanie notatek terenowych; 

 prowadzenie systematycznych obserwacji; 

 przeprowadzanie wywiadów; 

 połączenie kilku strategii. 

Przedstawione strategie dotyczą dosyć szerokiego spektrum badań. W przypadku analizy 

przekładu istotne jest przyjęcie pewnego schematu, który pomoże nakreślić dalszy sposób 

postępowania. Williams i Chesterman (2002: 48) proponują obranie modelu teoretycznego, 

stanowiącego próbę przedstawienia obiektu badań tak, by ułatwić jego zrozumienie i analizę. 

Translatoryka wyróżnia trzy podstawowe typy modeli teoretycznych: model opierający się  

na porównywaniu tekstu źródłowego i docelowego (comparative model), model 

przedstawiający tłumaczenie jako proces (process model) oraz model rozważający z jednej 

strony możliwe przyczyny powstania różnych wariantów przekładu oraz z drugiej strony 
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możliwe skutki, jakie dane warianty przekładu mogą przynieść (causal model) (ibid. 49-55).  

W każdym przypadku badań należy także zidentyfikować zastosowane techniki tłumaczenia  

i uzasadnić ich użycie w celu uzyskania translatu. 

Głównym celem podjętych badań było stworzenie glosariusza terminologicznego  

z dziedziny transportu w oparciu o wytyczne DGT i procedury translatorskie stosowane  

w tłumaczeniu słownictwa specjalistycznego. Szczegółowym celem była także analiza 

materiału badawczego składającego się na glosariusz oraz ocena propozycji tłumaczenia 

słownictwa specjalistycznego. 

Przedstawiony w niniejszej pracy problem badawczy dotyczy zatem sposobu 

tworzenia glosariusza na podstawie dostępnych źródeł w konfrontacji z wytycznymi instytucji 

zlecającej i teoretycznymi podstawami tworzenia terminologii. 

Analizę zagadnienia wspomogą pytania badawcze dotyczące charakterystyki 

glosariusza terminologii specjalistycznej, a także potencjalnych problemów tłumaczeniowych 

w pracy terminologicznej. Badanie ma za zadanie odpowiedzieć na pytania: jakie procedury 

translatorskie znajdują zastosowanie w tłumaczeniu terminologii z dziedziny transportu, jakie 

luki pojawiają się w opisie terminów do bazy IATE oraz czym charakteryzuje się glosariusz 

przygotowywany na potrzeby tłumaczeń unijnych. 

Do badań zostały przyjęte założenia dotyczące materiału badawczego, który pochodził 

ze źródeł wskazanych przez DGT. W analizie należy uwzględnić brak ograniczeń odnośnie  

do zakresu badanego materiału i doboru terminów, gdyż takie nie zostały wskazane przez 

instytucję zlecającą projekt. Za punkt wyjścia do przygotowania badań posłużyły wytyczne 

tworzenia glosariuszy w DGT oraz procedury translatorskie w tłumaczeniu terminologii 

specjalistycznej zaproponowane przez Radziszewską (2012), a także rozważania zawarte  

w pierwszym i drugim rozdziale pracy. 

Przeprowadzone badania mają charakter złożony. Pierwsza część badań oparta jest  

na strategii zbierania próbek badawczych. Zastosowana technika polega na opracowaniu 

dokumentu przygotowanego na potrzeby projektu przez Departament Języka Polskiego DGT. 

Wykorzystanym narzędziem jest tabela arkusza kalkulacyjnego uzupełniana na podstawie 

źródeł internetowych, takich jak baza IATE, baza aktów prawnych Unii Europejskiej  

EUR-Lex oraz wyszukiwarka przeglądarki internetowej. Tak stworzony glosariusz liczący  

100 terminów związanych z transportem, przygotowany samodzielnie, zgodnie z wytycznymi 

projektu, które zostaną omówione w następnym podrozdziale, jest załącznikiem do niniejszej 

pracy. 
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Dalszą część badań stanowi jakościowa analiza językowa wybranej terminologii 

źródłowej i propozycji jej tłumaczenia odpowiadająca modelowi przyczynowo-skutkowemu 

(the causal model of translation research) opisanemu przez Williams i Chestermana  

(2002: 53-55). Narzędzia badawcze to zarówno wyżej wymienione źródła internetowe,  

jak i papierowe, obejmujące artykuły naukowe, literaturę branżową, słowniki i podręczniki 

poświęcone tematyce transportowej w języku polskim i angielskim. Wybrane strategie, 

techniki oraz narzędzia badawcze ułatwią zgromadzenie wartościowych danych 

leksykograficznych oraz pomogą rozważyć możliwe wybory translatorskie, które zostaną 

przedstawione w dalszej części pracy. 

3.2 Metoda pracy nad glosariuszem – wytyczne tworzenia glosariuszy w DGT 

Projekt terminologiczny ma postać pliku arkusza kalkulacyjnego w formacie XLS 

przygotowanego przez DGT i przekazanego razem z wytycznymi dotyczącymi uzupełniania 

poszczególnych komórek. Taka forma pracy ma na celu ułatwić zaimportowanie gotowego 

glosariusza do bazy IATE. 

 Arkusz zawiera 16 kolumn A-P. Wiersze zostały zaznaczone naprzemiennie dwoma 

kolorami, co oznacza, że jeden z nich odpowiada opisowi terminu angielskiego, a sąsiadujący 

jest przeznaczony dla polskiego terminu. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość 

dodania wiersza dla synonimu polskiego terminu. Kolumny dotyczą kolejnych pozycji  

z danymi do uzupełnienia. Poniżej zostały one wymienione wraz z objaśnieniem skrótów: 

 E_ID – numer identyfikacyjny karty IATE (taki sam dla terminów w obydwu 

językach, które odpowiadają temu samemu pojęciu); 

 L_Lang – kod języka (odpowiednio „en” lub „pl”); 

 T_Term_Display – liczba porządkowa dla poszczególnych terminów; 

 T_Term – termin (zapisany zasadniczo w liczbie pojedynczej); 

 T_Term_Ref1 – źródło, z którego został zaczerpnięty termin z kolumny T_Term; 

 T_Term_Type – rodzaj wpisu („Term” dla terminów, „Abbrev” dla skrótów lub „Short 

Form” dla skróconych form terminu); 

 T_Reliability_Value – stopień wiarygodności terminu (wyrażony w skali 1-4,  

gdzie 4 to termin najbardziej wiarygodny); 

 T_Context1 – przykładowe zdanie ilustrujące użycie terminu w kontekście; 

 T_Context_Ref1 – źródło, z którego zostało zaczerpnięte zdanie z kolumny 

T_Context1; 
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 T_Note – ewentualne dodatkowe uwagi dotyczące użycia terminu; 

 T_Note_Ref1 – źródło, z którego zostały zaczerpnięte uwagi z kolumny T_Note (jeżeli 

takie istnieje); 

 L_Def – definicja pojęcia; 

 L_Def_Ref1 – źródło definicji pojęcia z kolumny L_Def; 

 L_Note – ewentualne dodatkowe uwagi dotyczące definicji lub pojęcia; 

 L_Note_Ref1 – źródło treści uwagi L_Note dotyczącej definicji lub pojęcia; 

 Comment – ewentualne dodatkowe uwagi dotyczące danego wpisu (treść pól w tej 

kolumnie nie znajdzie się w bazie IATE, są to jedynie uwagi skierowane  

do terminologa zajmującego się bazą). 

Nie wszystkie z wyżej wymienionych pól są obowiązkowe do uzupełnienia, ale zaleca się 

opracowywanie terminów w taki sposób, by każdy wpis posiadał jak najwięcej rzetelnych  

i klarownych informacji o polskim odpowiedniku czy ekwiwalencie. Im lepiej opisany termin 

tym większa jego wiarygodność, a zalecane jest, by terminy posiadały wiarygodność  

3 lub minimalnie 2, jeżeli niemożliwe jest odnalezienie większej ilości informacji. 

Uzupełniane są jedynie wiersze dotyczące wersji polskojęzycznej, gdyż projekt zakłada 

poszerzanie bazy dotyczącej języka polskiego w oparciu anglojęzyczne hasła  

już zarejestrowane w bazie. W załączonym glosariuszu nie znalazła się ostatnia kolumna 

Comment, która służyła do wymiany informacji z terminologiem w trakcie pracy. Wszystkie 

istotne uwagi z tej kolumny zostały przeniesione do innych pól w tabeli, np. T_Note  

lub L_Note. Dodana została natomiast kolumna o nazwie T_Domain, w której zostały 

wypisane dziedziny terminów anglojęzycznych już znajdujących się w IATE. Uznano,  

że taka informacja jest bardzo istotna przy opracowywaniu polskojęzycznych wpisów  

i może usprawnić pracę nad glosariuszem. 

 Ponadto DGT podaje zasady wprowadzania danych w najważniejszych kolumnach. 

Dotyczą one formułowania definicji, kontekstu, podawania źródeł oraz oceny ich 

wiarygodności. Definicję powinna cechować zwięzłość. Wymaga się by obejmowała  

ona tylko jedno pojęcie, jeżeli natomiast w danym przypadku dotyczy specyficznego 

elementu w szerszym systemie pojęć, należy ująć w jej treści pojęcie ogólne, do którego się 

odnosi, ukazując relacje pomiędzy tymi elementami. Oprócz tego definicja do bazy IATE 

powinna być sformułowana w taki sposób, żeby można było zastąpić nią termin w tekście bez 

wprowadzania zmian. Ważne jest także nieumieszczanie w tekście definicji terminu, którego 

dotyczy wpis. Celem umieszczania w bazie IATE kontekstu użycia terminu jest ułatwienie 
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jego zrozumienia. Dlatego jeżeli dany termin pojawia się w tekście jedynie w formie 

elementu wyliczenia, pozycji w tabeli, czy nagłówka artykułu, nie jest uzasadnione 

przytaczanie go w kontekście, gdyż w takiej formie kontekst nie wnosi żadnych dodatkowych 

informacji wyjaśniających pojęcie. Kontekst użycia powinien mieć długość przynajmniej 

jednego zdania. Źródła terminów, definicji i kontekstu mogą obejmować: unijne i polskie akty 

prawne, artykuły, książki, a także słowniki, encyklopedie czy publikacje branżowe, zarówno 

w formie papierowej, jak i elektronicznej. Za każdym razem zaleca się wybrać tylko jedno 

źródło, najlepiej opisujące daną informację. Ostatnim aspektem, na który należy zwrócić 

uwagę, jest wiarygodność źródeł. Do takich wiarygodnych źródeł należą: unijne i polskie akty 

prawne, publikacje urzędów publicznych, publikacje naukowe, słowniki, encyklopedie,  

a także konsultacje z ekspertami. Źródłem terminów stworzonych na potrzeby prawodawstwa 

Unii Europejskiej są przede wszystkim unijne akty prawne. W przypadku terminów 

technicznych należy jednak zachować ostrożność i w pierwszej kolejności sprawdzić 

dostępne źródła rodzime takie jak polskie akty prawne lub opracowania naukowe. Słowniki  

i encyklopedie internetowe również można zaliczyć do wiarygodnych źródeł pod warunkiem, 

że informacje w nich zawarte są wyczerpująco opracowane. Te narzędzia nie powinny być 

jednak stosowane dla terminu ani kontekstu, a jedynie jako ewentualne źródło definicji. 

 Oprócz powyższych wymagań DGT podaje również kilka szczegółowych zasad 

wprowadzania danych do arkusza, w taki sposób by umożliwić ich poprawne zaimportowanie 

do bazy IATE. Glosariusz został przygotowany z uwzględnieniem przytoczonych 

wytycznych, a ewentualne wątpliwości były wyjaśniane w toku korespondencji  

z terminologiem DGT, który weryfikował poprawność wprowadzanych informacji na różnych 

etapach pracy nad projektem.  

Zbieranie danych polegało w pierwszej kolejności na gromadzeniu aktów prawnych 

oraz opracowań naukowych z dziedziny transportu i ekstrahowaniu z nich nazw technicznych, 

które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem opracowania terminologicznego.  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że terminy były wybierane selektywnie, wedle dostępności 

danych, ze względu na brak ograniczeń co do zawartości glosariusza. Następnie sprawdzano, 

czy dana jednostka leksykalna spełnia wymogi terminu oraz, czy została dotychczas 

wprowadzona do bazy IATE. Jeżeli dane pojęcie zostało już odnotowane w bazie, jednak  

we wpisie brakowało języka polskiego, wówczas dodawano je do listy do bazy IATE.  

Tak wyłonione listy były wysyłane do terminologa w celu ich zatwierdzenia, a później 

opracowywane zgodnie z wytycznymi. W ten sposób przygotowanych zostało 100 polskich 

odpowiedników czy ekwiwalentów dla anglojęzycznych terminów z dziedziny transportu. 
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3.3 Prezentacja wyników analizy danych zawartych w glosariuszu 

Przed przedstawieniem analizy przypadków tłumaczenia terminologii przytoczone zostaną 

dane ilościowe dotyczące materiału badawczego zebranego w arkuszu glosariusza.  

W przypadku 86 terminów, anglojęzyczne terminy źródłowe są już w bazie IATE  

i jedynym działaniem, jakie należy wykonać jest dodanie polskojęzycznego wpisu. Pozostałe 

14 terminów reprezentuje pojęcia, które dotąd nie zostały opisane w bazie,  

więc specjalnie dla nich zostanie stworzona nowa karta.  

Mimo że wszystkie terminy są związane z dziedziną transportu, pośród tych,  

które zostały dopasowane do istniejących kart w bazie IATE, widać duże zróżnicowanie  

w dziedzinach do jakich zostały zaklasyfikowane. Największą grupę, bo liczącą  

aż 82 przypadki, stanowią terminy należące do ogólnej dziedziny „transport”  

(nie uwzględniając bardziej szczegółowej klasyfikacji do np. „transportu lądowego”  

czy „transportu lotniczego”). Następnie odpowiednio trzy terminy i jeden termin zostały 

zaklasyfikowane wyłącznie do dziedzin: „ekonomia” i „Unia Europejska”. Pozostała część  

to 14 terminów, które nie zostały jeszcze wcielone do bazy, nie posiadają one zatem żadnej 

przypisanej dziedziny. Warto zauważyć, że w największej grupie terminów, którym została 

przypisana kategoria transportu pojawiały się jednocześnie dodatkowe klasyfikacje,  

które wskazują węższe obszary tematyczne terminu. I tak na przykład 8,2% terminów 

posiadało jedynie etykietę „transport” bez zawężania znaczenia w obrębie dziedziny. 

 Źródłami terminów były najczęściej unijne akty prawne (w 94 przypadkach 

terminów), 4 razy pojawiły się terminy pochodzące z polskich aktów prawnych,  

a tylko 2 terminy zostały zaczerpnięte bezpośrednio z publikacji naukowych. Uwaga  

do terminu w polu T_Note pojawiła się 5 razy. 

W glosariuszu mogły pojawić się trzy rodzaje wpisów: termin (ang. „Term”), skrót  

(ang. „Abbrev.”) i skrócona forma terminu (ang. „Short form”). We wszystkich przypadkach 

tłumaczenia był to termin w pełnej formie. 

W prawie wszystkich przypadkach (99 terminów) został podany kontekst. Źródłem 

kontekstu, do którego sięgano najczęściej były artykuły na portalach internetowych  

(71 przypadków). Zdecydowanie rzadziej korzystano z publikacji naukowych  

(14 przypadków) i polskich dokumentów prawnych (również 14 przypadków). 

Definicje zostały natomiast podane dla 97 przypadków terminów, a jako ich źródła 

można wymienić: unijne akty prawne (40 przypadków), polskie dokumenty prawne  

(20 przypadków), słowniki i encyklopedie (17 przypadków), publikacje naukowe  
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(13 przypadków), inne publikacje internetowe (7 przypadków). Dodatkowa uwaga  

do definicji w polu L_Note pojawiła się 15 razy. 

Zdecydowana większość terminów została opatrzona trzema gwiazdkami 

odpowiadającymi wysokiemu stopniowi wiarygodności terminu (ocena w skali  

1-4, gdzie 4 to termin najbardziej wiarygodny). Na 100 terminów 97 uzyskało trzy gwiazdki.  

W trzech przypadkach ocena dwóch gwiazdek była spowodowana brakiem definicji. 

Powyższe informacje ogólne obrazują, jak może wyglądać próbka opracowania 

terminologicznego do bazy IATE i w jakim stopniu jest ona zgodna z założeniami projektu. 

3.4 Metoda analizy wybranych przypadków tłumaczenia terminologii 

Glosariusz zawiera hasła, w których jednemu terminowi anglojęzycznemu odpowiada jeden 

polski. W niektórych przypadkach wskazanie propozycji tłumaczenia nie przysparzało 

trudności. W przypadku słów znanych dobrze z języka potocznego, tłumaczenie było szybką  

i mimowolną operacją, która pojawiała się w głowie tłumacza, i po skonsultowaniu źródeł 

okazywało się najlepszym rozwiązaniem. Często jednak pojawiało się kilka pozornie 

synonimicznych propozycji lub też brak odpowiedniego słowa w języku polskim wymuszał 

zastosowanie tłumaczenia dynamicznego. Spośród propozycji wyselekcjonowanych  

w wyniku konsultacji stron internetowych, paralelnych tekstów aktów prawnych, słowników  

oraz podręczników, wybierano jeden termin, który, zdaniem tłumacza, był najbardziej 

adekwatny względem wpisu istniejącego już w IATE. Mając na uwadze zalecaną oszczędność 

w glosariuszu i zasadę mówiącą o tym, że jednemu pojęciu odpowiada jeden termin, starano 

się wybrać jeden najbardziej trafny odpowiednik czy ekwiwalent do każdego hasła,  

a ewentualne uwagi zaznaczono w komentarzu.  

Merytoryczną pomocą w wyborze terminu było określenie procedury translatorskiej  

na podstawie klasyfikacji Radziszewskiej (2012), a następnie poddanie wszystkich 

proponowanych przypadków tłumaczenia danego terminu wnikliwej analizie i zestawieniu  

ich z kryteriami spójności, poprawności i zrozumiałości zaproponowanymi przez Stefaniak 

(2017a, 2017b). 

3.4.1 Problematyka terminologii transportowej 

Rola transportu w dziejach cywilizacji pozostaje nie bez znaczenia dla rozwoju terminologii 

związanej z tym elementem gospodarki. Postęp techniczny w tej dziedzinie, którego 

kamieniami milowymi była rewolucja przemysłowa w XVIII wieku, a później rewolucja 

naukowo-techniczna po II wojnie światowej wpłynął na rozwój nazewnictwa związanego  
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z nowymi rozwiązaniami transportowymi, które rozpowszechniły się na skalę światową. 

Obecnie kierunek transferu słownictwa specjalistycznego z logistyki i w tym również 

transportu odbywa się w dużej mierze z języka angielskiego do innych języków. Mówiąc  

o języku specjalistycznym w dziedzinie transportu, trzeba uwzględnić fakt współistnienia 

języka naukowego oraz słownictwa stosowanego przez specjalistów wykonujących dany 

zawód, które cechuje pewien stopień potoczności. Ścieranie się tych dwóch rzeczywistości 

sprawia, że granica pomiędzy odmianami języka staje się płynna, a żargon nieraz zniekształca 

obraz pojęcia, które kryje się pod zaczerpniętym z języka obcego terminem (Talarczyk-

Gubała 2004: 1). W terminologii polskojęzycznej dotyczącej transportu obserwuje się 

znaczące oddziaływanie języka angielskiego i mniej liczne naleciałości z języka niemieckiego 

(ibid. 2). Wpływy te często przybierają postać zapożyczeń i kalek.  

Przyczyn ich powstawania w polskiej terminologii transportowej jest kilka.  

Na pierwszym miejscu można wymienić zmiany ustrojowo-gospodarcze w Polsce  

po 1989 roku. Funkcjonująca przedtem gospodarka centralnie planowana w dużej mierze 

hamowała innowacyjność oraz przepływ wiedzy naukowo-technicznej. Odbiło się  

to na rozwoju słownictwa technicznego, który dynamicznie przyspieszył po otwarciu 

gospodarki na wymianę międzynarodową. Wówczas wraz z napływającym kapitałem 

zagranicznym do kraju masowo trafiały nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.  

Brak czasu na wykształcenie się nowych nazw w języku ojczystym oraz inne czynniki 

sprawiały, że do języka specjalistycznego przyjmowały się formy zaczerpnięte bezpośrednio  

z angielszczyzny będącej również wtedy dominującym językiem biznesu i nauki  

(Korcz, Matulewski 2006: 81-82). 

 Kolejną przyczyną jest kilkukrotnie wspominana globalizacja, która przejawia  

się przede wszystkim w powstawaniu przedsiębiorstw i instytucji międzynarodowych, 

zrzeszających pracowników odmiennego pochodzenia, którzy posługują się wspólnym 

językiem roboczym, najczęściej angielskim (ibid. 82). Przy tym konieczność tłumaczenia 

dokumentacji w tego rodzaju organizacjach na języki narodowe, generuje powstawanie 

zapożyczeń i kalek, które wychodzą bezpośrednio z języka wewnętrznego danej organizacji. 

Nietrudno się domyślić, że wielojęzyczne prawodawstwo unijne z dziedziny transportu  

jest przykładem dobrze ilustrującym to zjawisko. 

Innym źródłem powstawania w języku polskim odpowiedników w postaci zapożyczeń 

i kalek jest literatura fachowa, której spora część jest tworzona w języku angielskim  

(ibid. 83). W wyniku korzystania z opracowań lub oprogramowania komputerowego w języku 
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źródłowym, specjaliści zajmujący się logistyką i transportem w naturalny sposób wpuszczają 

do obiegu słownictwo podporządkowane normom języka angielskiego.  

Korcz i Matulewski (2006: 83-84) konkludują, że za powstawaniem zapożyczeń  

i kalek w logistyce stoją: „wygoda, częstotliwość występowania i używania, konieczność 

nazywania nowych (…) pojęć, dominacja języka angielskiego w biznesie, a także prestiż”. 

Chociaż można zgodzić się, co do tego, że wspomniane zjawiska w dużej mierze wpływają  

na sposób tłumaczenia terminologii z dziedziny transportu, nie jest przesądzone,  

iż wymienione tu procedury translatorskie są jedynymi, jakie znajdują zastosowanie  

w tłumaczeniu słownictwa technicznego. Z racji tego, że mamy do czynienia z przekładem  

w obrębie dwóch dobrze rozwiniętych języków – język polski bowiem może pochwalić się 

bogatym zasobem źródłosłowów rodzimych dotyczących nazewnictwa technicznego,  

wiele z nazw posiada uznane polskie odpowiedniki. Niekiedy obca forma fonetyczna  

lub ortograficzna słowa może stać się przeszkodą w komunikacji na tyle znaczącą, że zostaną 

wykorzystane inne rozwiązania terminologiczne. Wszystkie wymienione czynniki dają  

do zrozumienia, że polskojęzyczna terminologia z dziedziny transportu stanowi zbiór 

niezwykle różnorodny łączący rodzime elementy języka z wpływami międzynarodowymi. 

Mieszanina ta, choć może budzić sprzeciw zwolenników posługiwania się jak najczystszą 

formą polszczyzny, nie powinna być oceniana jako negatywne zjawisko, gdyż jest 

świadectwem historii rozwoju dziedziny transportu w Polsce, której nie sposób zanegować. 

Inną kwestią jest tendencja do powstawania angielsko-polskich hybryd, zwłaszcza w języku 

zawodowym, które mogą być postrzegane jako twory nieuprawnione. Zadaniem terminologa 

zajmującego się słownictwem z dziedziny transportu jest zatem uważna analiza 

pojawiających się nazw i dokonanie ich oceny nie podyktowanej ani trendami,  

ani nadmiernym puryzmem językowym lecz względami użyteczności w języku naukowym  

i zawodowym. 

3.5 Wybrane przypadki tłumaczenia terminów z dziedziny transportu i ich analiza 

W tej części pracy zostaną przedstawione wybrane anglojęzyczne terminy oraz ich polskie 

odpowiedniki i ekwiwalenty, które znalazły się w glosariuszu. Pary terminów zostały 

podzielone na grupy na podstawie klasyfikacji Radziszewskiej (2012) wyróżniającej: 

zapożyczenia, kalki, substytucje przez uznane odpowiedniki, przekształcenia 

syntagmatyczno-semantyczne, ekwiwalenty funkcjonalne i ekwiwalenty opisowe. 

Szczegółowa analiza będzie dotyczyła tylko wybranych haseł, przysparzających najwięcej 

problemów w przekładzie. 
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3.5.1 Zapożyczenia 

Termin anglojęzyczny Polskojęzyczny odpowiednik 

intermodal terminal terminal intermodalny 

logistic platform platforma logistyczna 

logistic centre centrum logistyczne 

manoeuvre manewr 

ramp rampa 

reservation rezerwacja 

semaphore semafor 

transit tranzyt 

tunnel tunel 

Tabela 1. Przykłady zapożyczeń 

Podczas gdy zaakceptowanie takich par terminów jak „semaphore” i „semafor” albo „tunnel”  

i „tunel” nie budzi wątpliwości, pytania narastają przy nazwach dwuwyrazowych.  

W przypadku terminu „intermodal terminal”, w polskich aktach prawnych pojawiały się 

propozycje „intermodalny terminal przeładunkowy” lub „terminal intermodalny”. Pierwsza 

wersja zawiera dodatkowy opis w postaci słowa „przeładunkowy”, które wskazuje  

na zasadniczą czynność przeprowadzaną w tym miejscu. Zapożyczenie od „intermodal 

terminal” nie wyjaśnia odbiorcy, co kryje się pod tym terminem, a „intermodalność”, czyli 

słowo o obecnie szerokim zastosowaniu w wielu dziedzinach, może być mylące. „Terminal 

intermodalny” to zgodnie z definicją: 

lokalizacja, w której zapewniona jest przestrzeń, sprzęt i środowisko robocze, w którym odbywa się 

przekazywanie jednostek ładunkowych (kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep lub przyczep)
15

. 

Oznacza to, że odbywa się tam innymi słowy przeładunek na inne typy transportu. 

Tłumaczenie dynamiczne w postaci opisu wydaje się tutaj mieć uzasadnienie i spełniać 

                                                           
15

 Rozporządzenie KE nr 2021/541 z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 1305/2014  

w odniesieniu do uproszczenia i usprawnienia obliczania i wymiany danych oraz aktualizacji procesu 

zarządzania zmianami, Dz. U. L108/19, 29.03.2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

PL/TXT/?fromTab=ALL&from=PL&uri=CELEX%3A32021R0541, [dostęp: 15.05.2022]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?fromTab=ALL&from=PL&uri=CELEX%3A32021R0541%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?fromTab=ALL&from=PL&uri=CELEX%3A32021R0541%20
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kryterium poprawności i zrozumiałości. Wyszukiwanie w przeglądarce pokazuje jednak  

o kilka tysięcy mniejszą częstotliwość występowania tego wyrażenia. Odnalezione unijne 

akty prawne zawierają parę terminów „intermodal terminal” tłumaczoną jako „terminal 

intermodalny”. W tym przypadku zasady spójności i zwięzłość górują nad aspektami 

zrozumienia i poprawności terminu. Do glosariusza zostaje wpisana propozycja „terminal 

intermodalny”. 

W przypadku „logistic platform” jako „platformy logistycznej” wątpliwości nastręcza 

fakt, że większość wyników wyszukiwania tego hasła odnosi się do usług internetowych. 

Tymczasem „platforma logistyczna” jako część infrastruktury występuje dużo rzadziej.  

Jednak wśród wiarygodnych źródeł, do jakich należą unijne akty prawne w bazie EUR-Lex 

występuje właśnie ten termin w formie zapożyczenia. Na tej podstawie przyjęta została wersja 

„platforma logistyczna”. 

3.5.2 Kalki 

Termin anglojęzyczny Polskojęzyczny odpowiednik 

articulated vehicle pojazd członowy 

basic transport operation podstawowa operacja transportowa 

bus stop przystanek autobusowy 

commercial speed prędkość handlowa 

cross-border section odcinek transgraniczny 

driver qualification card karta kwalifikacji kierowcy 

fully loaded w pełni załadowany 

haulage management zarządzanie przewozami 

isolated network sieć odizolowana 

local traffic ruch lokalny 

monorail railway kolej jednoszynowa 

national transport transport krajowy 

place of unloading miejsce rozładunku 
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place of loading miejsce załadunku 

railroad droga kolejowa 

rail-road vehicle pojazd szynowo-drogowy 

rail transport transport kolejowy 

restaurant car wagon restauracyjny 

return journey podróż powrotna 

road train pociąg drogowy 

season ticket bilet okresowy 

station manager zarządca stacji 

subassembly podzespół 

train composition skład pociągu 

trans-European high-speed rail system transeuropejski system kolei dużych prędkości 

transport of goods by rail transport towarów koleją 

transport of passengers by rail transport pasażerów koleją 

urban transport transport miejski 

Tabela 2. Przykłady kalek 

Pierwszą parą terminów, na które należy zwrócić uwagę jest „articulated vehicle” i „pojazd 

członowy”. Inną propozycją tłumaczenia, pochodzącą również z prawodawstwa unijnego  

był przymiotnik „przegubowy”, który dotyczył autobusów
16

. Po skonsultowaniu źródeł 

okazało się, że zarówno pojazd członowy, jak i przegubowy należą do grupy zespołu 

pojazdów, a różnica między nimi wynika z tego, że pierwszy odnosi się do przewozu zwierząt 

i rzeczy, a drugi do przewozu pasażerów. Nie bez znaczenia są także dopuszczalne długości 

tych pojazdów, które różnią się w zależności od przeznaczenia. Warto też dodać, że niektóre 

                                                           

16
 Dyrektywa PE i Rady nr 2002/7/WE z dnia 18 lutego 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady nr 96/53/WE 

ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne 

dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia  

w ruchu międzynarodowym, Dz. U. L067, 09.03.2002, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

PL/TXT/?fromTab=ALL&from=PL&uri=CELEX%3A32002L0007, [dostęp: 15.05.2022]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?fromTab=ALL&from=PL&uri=CELEX%3A32002L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?fromTab=ALL&from=PL&uri=CELEX%3A32002L0007
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rodzaje pojazdów członowych nie są dopuszczone do ruchu drogowego w Polsce. W związku 

z tym, zdecydowano się na dodanie do bazy IATE tłumaczenia „pojazd członowy” w oparciu  

o akt prawny
17

 i dookreślenie, że odnosi się on do zespołu pojazdów przewożących zwierzęta  

i rzeczy. Wówczas zasada spójności z innymi aktami prawnymi zostaje po części zachowana, 

a na pierwszy plan wysuwają się zasady poprawności i zrozumiałości. 

W przypadku pary „local traffic” i „ruch lokalny” również określenie polskiego 

tłumaczenia budziło wątpliwości. Wokół polskojęzycznego odpowiednika narosło w polskim 

prawie wiele nieporozumień. Na niektórych znakach drogowych w Polsce widnieje zapis:  

„nie dotyczy ruchu lokalnego”, jednak pojęcie, które się kryje pod tą nazwą nie zostało 

dotychczas zdefiniowane w Prawie o ruchu drogowym. Według innych źródeł
18

 

niekoniecznie jest to ruch związany z przemieszczaniem się osób, może być to także transport 

towarów lub przejazdy maszyn rolniczych, górniczych itp. W związku z tym w definicji  

nie zostało uwzględnione odniesienie do przemieszczania się osób i ruchu miejskiego. Ruch 

pojazdów w takich miejscach jak: tereny budowlane i przemysłowe, lotniska, rampy 

kolejowe, a nawet podziemne części kopalni, gdzie odbywa się transport materiałów  

i przewóz ludzi, jest owszem ruchem lokalnym, ale ze względu na wyznaczenie tych miejsc 

do takiego ruchu oraz jego faktyczne występowanie, należy traktować go jako ruch lądowy. 

Zostało zachowane kryterium spójności. 

Kolejny termin jest warty uwagi ze względu na ryzyko przetłumaczenia go poprzez 

zapożyczenie. Częstym błędem jest przekład przymiotnika „national” jako „narodowy” 

zamiast „krajowy”. W tym przypadku został zastosowana rodzima nazwa, która zachowuje 

spójność z odnalezionymi aktami prawnymi, jest zrozumiała i poprawna w języku 

docelowym. 

Ostatnim terminem w tej grupie, który zostanie wspomniany w analizie jest 

„restaurant car” i „wagon restauracyjny”. Przetłumaczenie tego terminu nie nastręcza 

kłopotów, jednak warto na jego przykładzie omówić wybór pomiędzy wagonem 

restauracyjnym a wagonem barowym. Obydwa te rodzaje należą do wagonów 

gastronomicznych, a różnią się sposobem obsługi. W wagonie restauracyjnym to kelner 

odbiera zamówienie i przynosi posiłek, a w wagonie barowym kupno i odbiór produktu przez 

                                                           
17

 Rozporządzenie PE i Rady nr 70/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sprawozdań statystycznych  

w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, Dz. U. L032, 03.02.2012, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN-PL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A02012R0070-20130701, [dostęp: 15.05.2022]. 
18

 Wyrok SN z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie III KK 324/15, http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-

Sprawa.aspx?ItemSID=7195-09da3324-7a7e-43a3-a0cf-

571d20552d24&ListName=esprawa2015&Search=III%20KK%20324/15, [dostęp: 15.05.2022]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A02012R0070-20130701%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A02012R0070-20130701%20
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=7195-09da3324-7a7e-43a3-a0cf-571d20552d24&ListName=esprawa2015&Search=III%20KK%20324/15%20
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=7195-09da3324-7a7e-43a3-a0cf-571d20552d24&ListName=esprawa2015&Search=III%20KK%20324/15%20
http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=7195-09da3324-7a7e-43a3-a0cf-571d20552d24&ListName=esprawa2015&Search=III%20KK%20324/15%20
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pasażera odbywa się przy ladzie. Wyszukiwanie w anglojęzycznych źródłach nie przynosi 

odpowiedzi jak brzmi ten sam podział w języku angielskim, jednak na podstawie definicji 

można stwierdzić, że wagonowi barowemu odpowiada „buffet car”, a „restaurant car” może 

być przetłumaczony na „wagon restauracyjny”. Ten termin dochowuje też spójności z aktami 

prawnymi. 

3.5.3 Substytucje przez uznane odpowiedniki  

Termin anglojęzyczny Polskojęzyczny odpowiednik 

arrival przyjazd 

berth kuszetka 

bodywork nadwozie 

cargo ładunek 

coach autokar 

delay opóźnienie 

departure odjazd 

derailer wykolejnica 

eddy current brake hamulec prądowirowy 

haulier przewoźnik 

journey przejazd 

keeper dysponent 

light rail kolej miejska 

loading załadunek 

overtaking wyprzedzanie 

railway platform peron 

switching praca manewrowa 

track tor kolejowy 
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tram tramwaj 

tram driver motorniczy 

train controller dyspozytor 

train pociąg 

train driver maszynista 

upgrading modernizacja 

Tabela 3. Przykłady substytucji przez uznane odpowiedniki 

Za substytucję przez uznany odpowiednik zostało uznane słowo „dysponent” jako 

tłumaczenie anglojęzycznego „keeper”. Tymczasem w bazie IATE istnieje już karta, w której 

polskim tłumaczeniem jest „posiadacz”. Źródło polskojęzycznego terminu jest wiarygodne,  

choć przestarzałe. Łatwo zauważyć, że Dyrektywa PE i Rady nr 2008/110 z dnia 16 grudnia 

2008 r. zmieniająca dyrektywę nr 2004/49 w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych,  

do której odwołuje się ta karta, już nie obowiązuje. W międzyczasie wprowadzony został 

nowy termin „dysponent” i na niego zostały nałożone nowe postanowienia prawne
19

. 

Utwierdzają one w przekonaniu, że nowym aktualnym odpowiednikiem jest „dysponent”
20

. 

Wyraz ten nie budzi ponadto zastrzeżeń pod kątem spójności, poprawności i zrozumiałości. 

 „Kolej miejska” jako tłumaczenie terminu „light rail” to również rozwiązanie 

wymagające wyjaśnienia. Jednym ze środków transportu kolejowego podlegającego 

regulacjom unijnym jest właśnie kolej miejska, która w omawianym akcie prawnym  

jest odpowiednikiem anglojęzycznego „light rail”. W omawianym przykładzie uwidacznia się 

różnica znaczeniowa przymiotników „light” (pol. „lekki”) oraz „miejski” (ang. „urban”).  

Do hasła „light rail” w bazie IATE przypisane zostało tylko jedno polskie tłumaczenie  

– „kolej lekka” opatrzone trzema gwiazdkami mającymi oznaczać jego wiarygodność, 

nieposiadające jednak definicji. Kalka tłumaczeniowa „kolej lekka” wydaje się możliwa  

                                                           
19

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r.  

w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych, Dz. U. 2012 poz. 1063, 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001063/O/D20121063.pdf, [dostęp: 15.05.2022]. 
20

Urząd Transportu Kolejowego, 2016, Stanowisko Prezesa UTK w sprawie pojęcia dysponenta pojazdu 

kolejowego, 23.05.2016, https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/7484,Stanowisko-Prezesa-UTK-w-sprawie-

pojecia-dysponenta-pojazdu-kolejowego.html, [dostęp: 15.05.2022]; Dyrektywa PE i Rady 2008/110  

z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych 

(dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa kolei), Dz. U. L345/62, 23.12.2008, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN-PL/TXT/?from=PL&uri=CELEX%3A32008L0110, [dostęp: 15.05.2022]. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001063/O/D20121063.pdf
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/7484,Stanowisko-Prezesa-UTK-w-sprawie-pojecia-dysponenta-pojazdu-kolejowego.html
https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/7484,Stanowisko-Prezesa-UTK-w-sprawie-pojecia-dysponenta-pojazdu-kolejowego.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=PL&uri=CELEX%3A32008L0110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=PL&uri=CELEX%3A32008L0110
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do zaakceptowania, jednak brak definicji w bazie stwarza konieczność bardziej wnikliwych 

poszukiwań. 

Z aktu prawnego, w którym znalazł się termin wynika, że mamy do czynienia  

ze środkiem transportu poruszającym się w obrębie miasta:  

kolej przeznaczona do transportu pasażerów, często składająca się z szynowych wagonów o napędzie 

elektrycznym, poruszających się pojedynczo lub w krótkich zespołach po nieruchomych podwójnych szynach. 

Odległość między stacjami/przystankami wynosi na ogół mniej niż 1200 m. W porównaniu z metrem, kolej 

miejska cechuje się lżejszą konstrukcją, przeznaczona jest do obsługi ruchu o mniejszym natężeniu oraz zwykle 

porusza się z mniejszymi prędkościami. Czasami trudno jest dokonać ścisłego rozróżnienia między koleją 

miejską a tramwajami; tramwaje zazwyczaj nie są oddzielone od ruchu miejskiego, natomiast kolej miejska 

może być oddzielona od innych systemów ruchu
21

. 

„Kolej lekka” natomiast dotyczy w większym stopniu specyfikacji technicznych: 

miejski lub podmiejski kolejowy system transportowy charakteryzujący się wytrzymałością zderzeniową  

C-III lub C-IV (zgodnie z EN 15227:2011) oraz maksymalną wytrzymałością pojazdu wynoszącą 800kN 

(wzdłużna siła ściskająca w obszarze sprzęgu); systemy kolei lekkiej mogą korzystać z własnego, wydzielonego 

pasa drogowego lub dzielić go z ruchem drogowym i zazwyczaj nie dochodzi w ich ramach do wymiany 

pojazdów ze składami obsługującymi dalekobieżne przewozy pasażerskie lub towarowe
22

. 

Pod podanym w glosariuszu numerem karty IATE figuruje obecnie wyłącznie odpowiednik 

„kolej lekka” (z uwagą, że takie tłumaczenie jest bardziej trafne, gdyż kolej lekka obejmuje  

nie tylko miasta). Na podstawie dostępnych źródeł (zwłaszcza „L_Note_Ref1”) można 

stwierdzić, że terminy te są zbliżone i często używane zamiennie (czasem nawet łącznie  

jako „lekka kolej miejska”). Odnaleziony akt prawny, w którym „light rail” tłumaczone jest 

jako kolej miejska skłania do dodania tego terminu jako synonimu z zastrzeżeniem,  

że znajduje on zastosowanie w statystyce transportu, gdyż tej właśnie dziedziny dotyczy 

cytowany dokument. „Kolej miejska” zachowuje zatem kryterium spójności, poprawności  

i zrozumiałości. 

 Dwa kolejne terminy należące do tej grupy opisują podobną rzeczywistość. Jednym  

z nich jest „tram driver” jako „motorniczy”, drugim zaś „train driver” jako „maszynista”.  

W obydwu przypadkach został wybrany odpowiednik, który Mazur (1961) określiłby jako 

                                                           
21

 Rozporządzenie PE i Rady nr 2018/643 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego, 

Dz. U. L112/1, 02.05.2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

PL/TXT/?from=pl&uri=CELEX%3A32018R0643, [dostęp: 15.05.2022]. 
22

 Dyrektywa PE i Rady nr 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii 

Europejskiej, Dz. U. L138/44, 26.05.2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0797, [dostęp: 15.05.2022]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=pl&uri=CELEX%3A32018R0643
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=pl&uri=CELEX%3A32018R0643
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0797
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rodzimy i rozpowszechniony. W przypadku „maszynisty” można pokusić się o stwierdzenie, 

że jest to jedyny uznany i rozpowszechniony odpowiednik, natomiast „motorniczy” to dosyć 

specyficzna, przymiotnikowa forma, która rzadko pojawia się w nazwach zawodów i przez 

niektórych językoznawców była uważana za niepoprawną
23

. „Kierowca” byłby tutaj bardziej 

pojemnym określeniem, zresztą „kierowca tramwaju” figuruje jako alternatywna forma  

w słowniku języka polskiego
24

. „Motorniczy” pojawia się jednak w prawodawstwie unijnym
25

 

i po konsultacji z terminologiem DGT właśnie ten termin został zatwierdzony do IATE. 

3.5.4 Przekształcenia semantyczno-syntaktyczne 

Termin anglojęzyczny Polski ekwiwalent 

bilateral transport operation przewóz dwustrony 

cableway installation urządzenie kolei linowych 

cabotage operations przewóz kabotażowy 

coal wagon wagon węglarka 

dangerous cargoes ładunek niebezpieczny 

full train load pełne obciążenie pociągu 

goods station stacja towarowa 

inland transport transport lądowy 

load capacity ładowność 

locomotive depot lokomotywownia 

long-distance traffic ruch dalekobieżny 

on-board staff personel pokładowy 

                                                           
23

 Malinowski, M., 2005, Skoro funkcjonuje określenie motorniczy tramwaju, może być i motornicza…, Obcy 

język polski. Blog o poprawnej polszczyźnie od roku 2002, 21.09.2005, https://obcyjezykpolski.pl/motornicza-

%E2%88%92-tak-kierowczyni-%E2%88%92-nie/, [dostęp: 15.05.2022]. 
24

 Motorniczy, [hasło w:] Słownik Języka Polskiego, 1958-1969, red. W. Doroszewski [online], 

https://sjp.pwn.pl/doroszewski/motorniczy;5453135.html, [dostęp: 15.05.2022]. 
25

 Rozporządzenie PE i Rady nr 2018/643 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego, 

Dz. U. L112/1, 02.05.2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

PL/TXT/?from=pl&uri=CELEX%3A32018R0643, [dostęp: 15.05.2022]. 

https://obcyjezykpolski.pl/motornicza-%E2%88%92-tak-kierowczyni-%E2%88%92-nie/
https://obcyjezykpolski.pl/motornicza-%E2%88%92-tak-kierowczyni-%E2%88%92-nie/
https://sjp.pwn.pl/doroszewski/motorniczy;5453135.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=pl&uri=CELEX%3A32018R0643%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=pl&uri=CELEX%3A32018R0643%20
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outward-and-return journey podróż do miejsca przeznaczenia i z powrotem 

outward journey podróż do miejsca przeznaczenia 

rail-borne vehicle pojazd poruszający się po szynach 

train depot wagonownia 

Tabela 4. Przykłady przekształceń semantyczno-syntaktycznych 

Niektóre zmiany są dosyć radykalne, inne nieco mniej, jednak przyporządkowując terminy  

do tej grupy, uwagę należy zwrócić na każde przekształcenie. Jednym z nich jest przejście  

z liczby mnogiej rzeczownika na pojedynczą. Tak jest w przypadku terminu „cabotage 

operations” tłumaczonego jako „przewóz kabotażowy” i terminu „dangerous cargoes” – jako 

„ładunek niebezpieczny”. W tym wypadku zmiana nie wynika z rygoru języka docelowego, 

lecz raczej z wytycznych tworzenia glosariusza, gdzie była mowa o zasadniczym zapisywaniu 

haseł w liczbie pojedynczej. Anglojęzyczne terminy zostały wpisane do bazy IATE wbrew  

tej zasadzie w liczbie mnogiej. Potwierdzenie dopuszczalnego użycia tych terminów w liczbie 

pojedynczej w źródłach prawodawstwa unijnego mogłoby stanowić argument  

do wprowadzenia zmian w wersji angielskiej. W tłumaczeniu na język polski zdaje się nie być 

przeciwwskazań do zapisania tych terminów w liczbie pojedynczej
26

. Właśnie ten wariant,  

jako spójny, zrozumiały i poprawny, został przyjęty do bazy IATE. 

 Bardziej subtelne przekształcenie gramatyczne można zauważyć w przypadku pary 

„inland transport” – „transport lądowy”. Przedrostek „in” w przymiotniku „inland” nasuwa 

spostrzeżenie, że może chodzić o „śródlądowy”. Tymczasem w dostępnych źródłach brak 

jednoznacznie sformułowanej definicji – jedne podają jako rodzaje transportu lądowego: 

drogowy, kolejowy i śródlądowy wodny
27

, inne pomijają ten ostatni, zastępując  

                                                           
26

 Rozporządzenie KE 102/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie nr 1089/2010 w sprawie 

wykonania dyrektywy nr 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów  

i usług danych przestrzennych, Dz. U. L31/13, 05.02.2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-

PL/TXT/?from=PL&uri=CELEX%3A32011R0102 [dostęp: 15.05.2022]; Rozporządzenie PE i Rady  

nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych 

przewozów drogowych, Dz. U. 27/003L, 14.11.2009, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1072&from=nl [dostęp: 15.05.2022]. 
27

 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 2013, Strategia rozwoju transportu do 2020 

roku (z perspektywą do 2030 roku), 22.01.2013, s. 48 

https://www.gov.pl/static/mi_arch/media/3511/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf  

[dostęp: 15.05.2022]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-PL/TXT/?from=PL&uri=CELEX%3A32011R0102
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go rurociągowym
28

, natomiast definicja w IATE w języku angielskim obejmuje wszystkie 

cztery. Po konsultacji z terminologiem postanowiono dostosować polską definicję  

do angielskiej i dodać do niej transport wodny śródlądowy: 

przewóz odbywający się na lądzie obejmujący transport samochodowy, kolejowy, wodny śródlądowy  

oraz rurociągowy. 

Tak opisane pojęcie, zgodnie z definicją określono w języku polskim „transportem lądowym”, 

przeprowadzając tym samym przekształcenie semantyczno-syntaktyczne i dochowując 

kryteriów spójności, poprawności i zrozumiałości. 

Przykładem przekształcenia semantycznego jest „goods station” i „stacja towarowa”.  

W anglojęzycznej wersji dokumentu cytowanego jako źródło odpowiednik stacji towarowej  

to „commodity station”, jednak takie tłumaczenie pojawia się rzadko, a „goods station”  

jest terminem w użyciu i posiada już kartę w IATE. W wyniku rozmów z terminologiem, 

przydzielono polski termin „stacja towarowa” właśnie do „goods station”.  

Pomimo zastosowanego przekształcenia termin ten jest spójny z treścią aktów prawnych  

w języku polskim, zrozumiały i poprawny. 

„Coal wagon” i „wagon węglarka” to przykład przekształcenia, które wywołało 

wątpliwości przy klasyfikacji. W bazie terminologicznej IATE istniejący termin 

anglojęzyczny nie posiada odniesienia do żadnego aktu prawnego i w jego przypadku 

rzeczywiście nie jest łatwo znaleźć potwierdzenie, że funkcjonuje on w prawodawstwie 

unijnym. Po przeszukaniu wersji polskojęzycznych natrafiamy na przykłady „wagonu 

węglarki” jednak jedynym tłumaczeniem jest „open high-sided wagon”
29

 przeznaczony, 

podobnie jak węglarka do przewozu materiałów sypkich i kruszyw. Tłumaczenie na „wagon 

otwarty” wydaje się zbyt mało precyzyjne, ze względu na to, że występują różne ich typy,  

a w języku polskim zamiast „wagonu otwartego z wysokimi ścianami” wykształcił się 

„wagon węglarka”, który odpowiada temu modelowi. Po naradzeniu się z terminologiem 

postanowiono, że dla terminu „coal wagon” najbardziej pasuje właśnie „wagon węglarka”, 

chociaż nie ogranicza się ona do przewozu węgla. Ze względu na brak obowiązujących aktów 
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 Woźniak D., Kukiełka L., 2011, Niektóre aspekty logistyki transportu, „Autobusy: Technika, Eksploatacja, 

Systemy Transportowe”, nr 5, s. 439-446, https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-

article-BWAN-0021-0067/c/Wozniak_Niektore.pdf [dostęp: 15.05.2022]. 
29

 Decyzja KE nr 2006/920/WE z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie specyfikacji technicznej  

dla interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei 

konwencjonalnych. Dz. U. L359/1, 18.12.2006, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/decyzja-2006-920-

we-w-sprawie-specyfikacji-technicznej-dla-67650789, [dostęp: 15.05.2022]. 
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prawnych, które potwierdzałyby ten wybór, nie możemy kierować się zasadą spójności.  

Ku lepszemu zrozumieniu przez odbiorcę docelowego, został zatwierdzony termin rodzimy. 

3.5.5 Ekwiwalenty funkcjonalne 

Termin anglojęzyczny Polski ekwiwalent 

broad-gauge railway kolej szerokotorowa 

cable car tramwaj linowy 

cable car kolej linowa 

driver’s vigilance device czuwak 

fouling point ukres 

hump górka rozrządowa 

narrow-gauge railway kolej wąskotorowa 

passenger coach wagon osobowy 

passing loop mijanka 

placing in service dopuszczenie do eksploatacji 

rail gauge rozstaw szyn 

road tractor ciągnik siodłowy 

signal box nastawnia 

space between the tracks szerokość międzytorza 

standard-gauge railway kolej normalnotorowa 

track car without a motor drezyna 

Tabela 5. Przykłady ekwiwalentów funkcjonalnych 

Powyżej zostały zamieszczone przykłady terminów, których tłumaczenie wymaga znalezienia 

takiego ekwiwalentu, który przynajmniej częściowo odzwierciedli znaczenie terminu.  

Ze względu na różnice kulturowe, odmienne praktyki związane z pracą transportową  

i odmienny sposób obrazowania pewnych elementów rzeczywistości w języku angielskim  
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i polskim, konieczne jest przetłumaczenie terminu w sposób, który będzie jasny,  

bez zbędnych wieloznaczności, pomimo pewnych nieuniknionych zniekształceń. 

Na początek termin „cable car”, który w tym glosariuszu posiada aż dwa znaczenia.  

Według pierwszego z nich, oznacza on „kolej linową”. Drugi raz pojawia się w innej karcie 

IATE, opatrzony definicją: 

a rail public transport vehicle operated in mixed street traffic, individually-controlled and propelled by moving 

cables located below the street surface and powered by engines or motors at a central location, not on board  

the vehicle. 

Ten zapis wskazuje, że mamy do czynienia ze środkiem transportu publicznego,  

a nie urządzeniem wykorzystywanym w turystyce. Opis nie pasuje do znajomych  

w polskojęzycznym kręgu kulturowym pojazdów, więc konieczne jest dokładniejsze badanie. 

Okazuje się, że takim mianem określany był amerykański środek transportu, funkcjonujący  

w San Francisco, który można w języku polskim opisać jako: 

system tramwajowy wykorzystujący grupę urządzeń transportu linowego wyodrębnioną z kolei linowo-

terenowych, który w odróżnieniu od tradycyjnych systemów tramwajowych, nie jest zasilany prądem z sieci 

trakcyjnej, lecz za pomocą liny ukrytej pod górną płaszczyzną jezdni wprawianej w ruch przez centralną 

siłownię
30

. 

Inne źródła potwierdzają, że system ten rzeczywiście w języku polskim nosi miano 

tramwaju
31

. W przypadku tego terminu, który opisuje rzeczywistość niewystępującą w Unii 

Europejskiej, toteż nieobjętą unijnym prawem, kryterium spójności nie jest brane pod uwagę. 

Poprawność i zrozumiałość są podstawą do wybrania „tramwaju linowego” do bazy IATE. 

Z kolei „driver vigilance device” bywa tłumaczone opisowo jako „urządzenie  

do kontroli stanu czujności maszynisty”, „urządzenie do kontroli uwagi maszynisty”  

lub „czuwak maszynisty”
32

. W bazie IATE zostały zapisane także inne nazwy takie jak: 

„deadman's handle”, „dead man's button”, „deadman's device”. Żaden z tych terminów  

nie został dotychczas opatrzony polskim tłumaczeniem. Tymczasem w języku polskim 
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funkcjonuje termin „czuwak”, który jest punktem wyjścia do rozróżnienia pomiędzy 

„czuwakiem aktywnym” a „czuwakiem pasywnym” stosowanym w pojazdach szynowych  

w Polsce. Chociaż określenie „urządzenie” (od angielskiego „device”) można ocenić jako 

trafny ogólnik. Słowa takie jak „handle” (pol. „uchwyt”) czy „button” (pol. „przycisk”) 

sugerują konkretny sposób działania urządzenia, podczas gdy czuwak może być 

zamontowany również w innej formie, np. jako pedał nożny. Wobec tego najlepszym 

rozwiązaniem wydaje się być tłumaczenie poprzez uogólnienie, które jednocześnie pozwoli 

na tworzenie nazw pochodnych. Z tego powodu został wybrany termin „czuwak”.  

Jasna systematyka terminu oraz jego obecność w słowniku języka polskiego świadczą  

o poprawności i zrozumiałości. 

Kolejnym terminem jest „fouling point”, który zgodnie z definicją w IATE oznacza: 

the point on a pair of converging tracks where the two trains would collide side on if allowed to approach 

together. 

Chociaż w unijnym akcie prawnym został przetłumaczony jako „punkt krańcowy”
33

,  

w źródłach dotyczących kolejnictwa pod tym pojęciem pojawia się nazwa „ukres”, czyli: 

niski słupek między torami rozjazdu – pokazuje miejsce, do którego tor może być zajęty przez tabor, aby 

możliwa była jazda po torze obok
34

. 

W polskich rozporządzeniach
35

 pojawia się właśnie ta nazwa. Ze względu na silne 

zakorzenienie terminu „ukres” w polskim prawodawstwie, zbieżność definicji oraz pewność, 

że słowo pozostaje w użyciu, właśnie ono zostało wybrane jako polskojęzyczny ekwiwalent. 

 Do omawianych terminów warto dodać jeszcze „space between the tracks” 

przetłumaczony jako „szerokość międzytorza”. W tym przypadku również występuje swego 

rodzaju różnica w obrazowaniu w dwóch językach. Podczas gdy dosyć opisowe określenie  

w języku angielskim wskazuje na przestrzeń między nazwanymi elementami infrastruktury 
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kolejowej (pol. „przestrzeń pomiędzy torami”), w języku polskim występuje nazwa 

„szerokość międzytorza”, w której środek ciężkości przyłożony jest do pojęcia określonego 

terminem „międzytorze”. Innymi słowy, można odnieść wrażenie, że w wersji anglojęzycznej 

brakuje słowa na ten byt infrastruktury i ta luka zapełniana jest określeniem „space” (pol. 

„przestrzeń”). Z uwagi na to, że „międzytorze” posiada definicję słownikową, przez  

co spełnia kryteria poprawności i zrozumiałości, a ponadto pojawiało się już w aktach 

prawnych, wersja ta została zaakceptowana. 

Kolejny termin „track car without a motor” nie jest łatwy do przetłumaczenia.  

Wskazuje on na pojazd szynowy bez silnika. Od razu nasuwa się pojazd znany na polskich 

torach jako „drezyna”, czyli:  

rodzaj kolejowego pojazdu pomocniczego, którego budowa nie pozwala na włączenie do składu pociągu
36

 

jak również: 

rodzaj lekkiego pojazdu szynowego, używanego zwykle przez służby utrzymania szlaku kolejowego  

do prowadzenia nadzoru, przewozu materiałów i narzędzi, transportu drużyn roboczych
37

. 

W znalezionych definicjach nie ma jednak wyszczególnienia czy pojazd ten posiada własny 

napęd, a jeśli tak, to czy jest on silnikowy, czy pojazd porusza się dzięki sile ludzkich mięśni. 

Istnieją bowiem drezyny obydwu rodzajów, mimo że drezyna kojarzona jest z platformą 

poruszającą się po szynach dzięki napędowi ręcznemu lub nożnemu. Nie można jednak 

zakładać, że drezyna zawsze wyglądać będzie w ten sposób. Na podstawie aktu prawnego 

można przetłumaczyć „track car” jako „drezyna”, jednak kiedy pojawia się zastrzeżenie,  

że nie posiada ona silnika, propozycjami pozostają „drezyna ręczna” lub „rower szynowy”
38

.  

Takie rozwiązanie również nie satysfakcjonuje, więc by zachować poprawność i uniknąć 
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dwuznaczności musi zostać dodany komentarz, że chodzi o „drezynę bez silnika” – takie 

rozwiązanie jest spójne z aktem prawnym UE
39

. 

3.5.6 Ekwiwalenty opisowe 

Termin anglojęzyczny Polski ekwiwalent 

crossing skrzyżowanie torów 

e-Freight elektroniczny transport towarowy 

full-wagon load pełne obciążenie wagonu towarowego 

operability gotowość eksploatacyjna 

operating ban zakaz wykonywania przewozów 

passenger hub pasażerski węzeł przesiadkowy 

tilting wychylne pudło 

Tabela 6. Przykłady ekwiwalentów opisowych 

Ostatnią grupę w klasyfikacji stanowią ekwiwalenty opisowe. Należą do nich takie przypadki 

tłumaczenia, w których do zrozumienia terminu w języku polskim niezbędne było dodanie 

słów precyzujących dane pojęcie. Jest to zabieg, który pozwala uniknąć wieloznaczności, 

wówczas gdy w obydwu językach nie da się wyrazić podobnych pojęć, używając takiej samej 

ilości słów. 

Jednym z terminów wymagających dodatkowego wyjaśnienia jest „e-Freight” 

występujący w aktach prawnych
40

 i wpisany do bazy IATE. Nazwa składa się z przedrostka  

„e-” reprezentującego słowo „electronic” oraz „freight” oznaczającego transport towarowy.  

W polskojęzycznych aktach prawnych, chociaż zdarza się, że słowo to występuje w formie 

zapożyczenia, bez wyjaśnienia, wciąż nie jest ono jeszcze zakorzenione na tyle, by można 

było zostawić je w formie wyjściowej. Zastosowano tutaj technikę objaśnienia terminu,  

który nie jest jeszcze wystarczająco umiędzynarodowiony. Może być wobec tego nieznany 
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osobom niewładającym językiem angielskim, ponadto zapis i wymowa mogą również 

przysparzać problem polskojęzycznemu odbiorcy. Dlatego termin został przetłumaczony 

opisowo zgodnie z zasadą operatywności i przyjął w języku polskim następującą postać: 

„elektroniczny transport towarowy”, co oznacza: 

pozbawiony postaci fizycznej, elektroniczny obieg informacji, który pozwala na elektroniczne śledzenie 

fizycznego przepływu towarów za pomocą systemów teleinformatycznych
41

. 

Znaleziona polskojęzyczna nazwa i definicja ułatwiają zrozumienie terminu, który wciąż  

nie jest rozpowszechniony. 

 W tej samej grupie znalazła się para terminów „operating ban” i „zakaz wykonywania 

przewozów”. Jako że termin ten w unijnych aktach prawnych dotyczy transportu lotniczego, 

została dodana definicja z uwagą, że mimo możliwie szerokiego zakresu tłumaczenia,  

termin ten osadzony jest właśnie w kontekście tej wąskiej dziedziny transportu. 

„Passenger hub” i „pasażerski węzeł przesiadkowy” również wymaga zastanowienia. 

Termin anglojęzyczny jest rodzajem węzła komunikacyjnego. Podczas gdy „freight hub” 

dotyczy infrastruktury do przeładunku towarów, „passenger hub” to węzeł przesiadkowy. 

Słowa „przeładunkowy” i „przesiadkowy” wskazują dostatecznie na to, czy mamy  

do czynienia z ruchem pasażerskim, czy towarowym, stąd przypuszczenia, że dodanie 

przymiotnika „pasażerski” jest w tym przypadku redundantną kalką słowa „passenger”  

w „passenger hub”. Jednak w odnalezionych aktach prawnych powtarzana jest wersja 

„pasażerski węzeł przesiadkowy”. W celu zachowania spójności, która nie wpływa 

negatywnie na zrozumiałość, a jedynie może budzić drobne zastrzeżenia pod względem 

poprawności, właśnie ta ostatnia propozycja została wpisana do glosariusza. 

„Tilting” to określenie odnoszące się do budowy pojazdów szynowych i pochodzi  

od czasownika „to tilt” (pol. „przechylać”). „Tilting train” to w języku polskim pociąg  

„z wychylnym pudłem”, czyli: 

technologia stosowana w pojazdach szynowych pozwalająca na szybsze pokonywanie łuków dzięki 

kontrolowanemu wychylaniu nadwozia pojazdu w celu redukcji bocznego przyspieszenia działającego na pojazd 

i pasażerów
42

. 
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W wyszukiwarce pojawiają się także hasła „wychylne nadwozie”. Chociaż ta propozycja 

wydaje się bardziej zrozumiała, to liczba wyników wyszukiwania w Internecie  

dla „wychylnego nadwozia” jest niższa niż dla „wychylnego pudła”
43

. W bazie EUR-Lex 

pojawiły się przykłady zapisu „wychylne pudło”, więc to ono zostaje wpisane do glosariusza 

ze względu na zachowanie nadrzędnego kryterium spójności z prawodawstwem unijnym. 
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Wnioski 

Zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe opisane w niniejszej pracy dostarczyły 

interesujących informacji o tłumaczeniu słownictwa specjalistycznego z dziedziny transportu. 

Badania ilościowe pomogły odpowiedzieć na pytania, czym charakteryzuje się 

glosariusz przygotowany na potrzeby organów unijnych, na ile możliwe jest kompletne 

opracowanie haseł w przyrównaniu do wytycznych oraz jakie problemy uwidaczniają  

się w tak tworzonej bazie IATE. 

 Nasuwającym się spostrzeżeniem jest to, że terminy w próbce glosariusza były 

opracowywane na podstawie unijnych aktów prawnych dużo częściej niż na podstawie innych 

źródeł. Terminy i definicje pojawiające się w publikacjach badaczy naukowych mogą 

odbiegać od tych zawartych w treści aktów prawnych, gdyż opisują zjawisko z punktu 

widzenia nauki i działalności zawodowej, podczas gdy dokument prawny odnosi się przede 

wszystkim do regulacji prawnej obejmującej dane zjawisko. W wielu przypadkach zarówno 

źródło terminu, jak i jego definicji pochodziło z bazy EUR-Lex. Z jednej strony taki dobór 

referencji wydaje się uzasadniony, ponieważ baza IATE, na potrzeby której tworzony był 

glosariusz, służy przede wszystkim do interpretowania prawa unijnego. Z drugiej jednak 

strony tworzenie terminu czy definicji pod kątem konkretnego zarządzenia niesie ryzyko 

rozmydlenia znaczenia terminu (wyjęcia go z systemu terminologicznego, pozbawienia 

ścisłości itd.) i pominięcia pewnych ważnych cech w definicji. Warto przypomnieć, że Mazur 

(1961) dopuszczał, lecz krytykował taki sposób opracowywania terminów technicznych. 

Luki w kolumnach przeznaczonych na kontekst i definicję pojawiły się kilka razy. 

Należy zauważyć, że stało się tak właśnie tylko w przypadku nazw zaczerpniętych z unijnych 

aktów prawnych. Może to odzwierciedlać specyfikę nomenklatury unijnej, która tworzona  

jest wyłącznie na potrzeby dokumentów i czasami nie ma zastosowania w komunikacji 

naukowej i zawodowej. W przypadku nazw, których funkcjonowanie ogranicza się  

do rzeczywistości prawodawstwa unijnego, niemożliwe jest na przykład podanie kontekstu  

ze źródła innego niż dokument UE. Próba opracowywania tego typu słownictwa pokazuje,  

że wymyka się ono z ram terminologii o takich cechach, jakie przypisywał jej Mazur (1961),  

a podpada bardziej pod nazewnictwo techniczne. Jednakże przypadki te, oznaczone jako hasła 

o mniejszej wiarygodności, wciąż mogą zostać wciągnięte do bazy IATE. 

Inne spostrzeżenie tyczy się różnorodności nazw dziedzin, jakimi zostały opatrzone 

hasła funkcjonujące już w IATE. Etykiety porządkujące hasła według dziedzin stanowią duże 

ułatwienie, zwłaszcza dla terminologów dopisujących odpowiedniki i ekwiwalenty w nowych 
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językach. Dzięki dziedzinom łatwiej określić jak szerokie pojęcie kryje się pod danym 

terminem. Hasła, które są opisane ogólnikowo jako „transport” bywają bardzo trudne  

do opracowania, gdyż ich wersje w innych językach mogą odnosić się do węższego  

lub szerszego znaczenia danego słowa. W wyniku tego jedna karta w bazie, opracowana  

we wszystkich językach unijnych, w każdym z nich może prezentować inne pojęcie. 

Oznaczenie karty w bazie wąską dziedziną, na przykład jako „transport lotniczy” dla terminu 

„operating ban” przetłumaczonego na „zakaz wykonywania przewozów”, wymusza dodanie 

uwagi o tym, że nie zaleca się używania terminu poza wskazanym kontekstem. W niektórych 

przypadkach takie zawężenie może zupełnie wykluczyć możliwość dopisania do hasła 

terminu, który w języku polskim ma szersze znaczenie. Wówczas tłumaczenie powinno być 

zaczerpnięte ze źródeł odpowiadających danej wąskiej dziedzinie i ponadto zostać opatrzone 

komentarzem, że ma ono zastosowanie wyłącznie w takim kontekście. Taka sytuacja nie jest 

jednak ograniczeniem. Jeżeli bowiem szersze znaczenie polskiego terminu również zasługuje  

na opracowanie w ocenie terminologa, może on utworzyć nową kartę i opisać ją dziedziną  

o odpowiednim zakresie. 

Techniczne aspekty tworzenia glosariusza okazują się niemniej ważne niż poprawne 

przetłumaczenie terminu i sformułowanie dobrej definicji. Właściwy dobór materiałów 

źródłowych i ich opisanie ułatwiają poruszanie się po bazie, a tym samym pozwalają rozwijać  

ją w sposób przejrzysty i logiczny. 

Badania jakościowe dostarczyły informacji o sposobach postępowania tłumacza 

wykonującego pracę terminologiczną dotyczącą słownictwa technicznego, wśród których 

pojawia się analiza kilku propozycji tłumaczenia i wybranie jednej w oparciu o najbardziej 

adekwatną procedurę translatorską oraz o kryteria wypracowane przez praktyków przekładu 

unijnych aktów prawnych. 

Pogrupowanie analizowanych terminów wedle zastosowanej procedury translatorskiej 

pokazało, że przeważająca część haseł została przetłumaczona na język polski  

z zastosowaniem strategii ekwiwalencji formalnej, gdzie największą część stanowiły kalki,  

a na drugim miejscu znalazły się substytucje przez uznane odpowiedniki. Stało się tak być 

może dlatego, że proces wprowadzania niektórych słów do języka polskiego był bardzo 

szybki i utrwaliły się one jako terminy międzynarodowe dostosowane co najwyżej pod 

względem gramatycznym jako tłumaczenia dosłowne. Wiele z tych terminów ma swoje 

źródła przede wszystkim w prawodawstwie unijnym, a zgodnie z tym, co zauważa Stefaniak 

(2017a, 2017b), istnieje duża tendencja do stosowania procedur dosłownego tłumaczenia 

terminologii pojawiającej się w unijnych aktach prawnych. Grupa substytucji przez uznane 
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odpowiedniki, która okazała się również bardzo liczna, może świadczyć o tym, że dziedzina 

transportu w tak szerokim ujęciu, jak przedstawiono w glosariuszu jest gałęzią nauki  

i techniki rozwijającą się w rzeczywistości polskojęzycznej od wielu lat i znaczna część pojęć 

już dawno została nazwana i uznana w języku polskim. 

Tłumaczenia terminów powstałe w wyniku zastosowania ekwiwalencji dynamicznej,  

do której zaliczono przekształcenie semantyczno-syntaktyczne, ekwiwalent funkcjonalny  

i ekwiwalent opisowy, wspólnie stanowią jednak nie mniej znaczącą grupę. To pokazuje,  

że nawet w przypadku tłumaczenia specjalistycznego tłumaczenie dosłowne nie okazuje się 

jedynym słusznym rozwiązaniem. Potwierdza to zarówno poglądy Stefaniak (2017a, 2017b), 

jak i Radziszewskiej (2012), które udowadniały konieczność sięgania po ekwiwalencję 

dynamiczną. Strategia ta była wybierana przede wszystkim ze względu na kryterium 

zrozumiałości, natomiast tłumaczenie poprzez odpowiedniki formalne miało gwarantować 

spójność z istniejącymi już tekstami. 

Badanie pokazało, że zwykle niemożliwe jest idealne i jednoczesne zachowanie 

kryteriów spójności, poprawności i zrozumiałości. Niejednokrotnie analiza językowa 

wykazywała, że zachowanie jednego z kryteriów odbywa się kosztem pozostałych. Tak było 

chociażby w przypadku par „intermodal terminal” i „terminal intermodalny” jak również 

„fouling point” i „ukres”. Istnieje jednak możliwość kompensowania zrozumiałości dobrze 

sformułowaną definicją lub zastosowania wspomnianej wcześniej ekwiwalencji dynamicznej 

w celu zapewnienia zrozumienia i poprawnego stosowania terminu przez odbiorców. 

Podsumowując, praca terminologiczna na potrzeby rozwijania bazy IATE powinna 

koncentrować się na utylitarności terminów. Decyzja o wyborze najlepszej propozycji 

translatu za każdym razem należy do tłumacza lub terminologa i powinna być oparta na 

dostępnych źródłach weryfikujących subiektywne odczucia. Stosowanie procedur 

translatorskich odnoszących się do terminologii specjalistycznej w dużym stopniu ułatwia 

przeprowadzenie analizy. Uwzględnienie warunków spójności, poprawności i zrozumiałości 

pomaga ustalić priorytety dla przekładu danego terminu i dokonać ostatecznego wyboru. 

Warto pamiętać, że wybór ten tak naprawdę nie jest ostateczny. Przypadek zmiany 

omówionego w analizie przestarzałego tłumaczenia „posiadacz” na „dysponent” pokazuje,  

że język specjalistyczny ewoluuje i co pewien czas konieczna jest rewizja istniejących 

wpisów.  

Dzięki prześledzeniu długiego i skrupulatnego procesu pracy terminologicznej można 

także przekonać się o pewnej przewadze internetowej bazy terminologicznej nad słownikiem 

papierowym. W trakcie zbierania materiału badawczego niejednokrotnie okazywało się,  
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że dane pochodzące ze starszych wydań słowników papierowych z dziedziny transportu były 

niezadowalające. Szybko dezaktualizujące się słownictwo techniczne wymaga nieustannego 

procesu modyfikacji danych, który możliwy jest dzięki zastosowaniu ogólnodostępnej 

internetowej bazy terminologicznej IATE.  
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Aneks 

Angielsko-polski glosariusz wybranych terminów dotyczących transportu 

opracowany na podstawie aktów prawnych UE 



E_ID L_LAN
G

T_TERM_
DISPLAY T_TERM T_TERM_REF1 T_TERM

_TYPE
T_REL_
VALUE T_CONTEXT1 T_CONTEXT_REF1 T_NOTE T_NOTE_REF1 T_DOMAIN L_DEF L_DEF_REF1 L_NOTE L_NOTE_REF1

953944 en arrival

953944 pl 1 przyjazd

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2021/782 dotyczące praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym CELEX:32021R0782/PL

term 3

„Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł 
podróżny wskutek opóźnionego <b>przyjazdu</b> lub 
odwołania regularnie kursującego środka 
transportowego.”

Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 listopada 2019 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy - Prawo 
przewozowe, Rozdział 6 – 
Odpowiedzialność przewoźnika 
z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania 
umowy przewozu osób (Dz. U. 
2020 poz. 8) 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU202000000
08/O/D20200008.pdf

32 OŚWIATA I 
KOMUNIKACJA, 
3226 komunikacja 
społeczna;
48 TRANSPORT

moment, w którym drzwi pociągu są otwarte na peronie 
stacji docelowej i dozwolone jest wysiadanie z pociągu

Rozporządzenie PE i Rady nr 2021/782 
dotyczące praw i obowiązków 
pasażerów w ruchu kolejowym 
CELEX:32021R0782/PL

1876255 en articulated vehicle 

1876255 pl 2 pojazd członowy

Rozporządzenie PE i Rady nr 
70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:02012R0070-20130701/PL

term 3

„W dniu 10 lutego 2016 r. inspektorzy z 
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w 
Rzeszowie (...) zatrzymali do kontroli <b>pojazd  
członowy</b> złożony z ciągnika  samochodowego i 
naczepy, w której na jednej z osi brakowało koła.”

Wojewódzki Inspektorat 
Transportu Drogowego w 
Rzeszowie, <i>Naczepa bez 
koła</i> 
http://witd.rzeszow.pl/aktualnosc
i/archiwum/125-naczepa-bez-
kola [15.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy;
64 PRODUKCJA, 
TECHNOLOGIA I 
BADANIA, 6411 
technologia i regulacje 
techniczne, regulacje 
techniczne

zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego 
złączonego z naczepą

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 
Nr 98 poz. 602) 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downlo
ad.xsp/WDU19970980602/U/D199706
02Lj.pdf

odnosi się przede 
wszystkim do zespołu 
pojazdów przewożącego 
zwierzęta i rzeczy (w 
odróżnieniu od „pojazdu 
przegubowego” 
odnoszącego się do 
przewozu osób

Na podst.: 
MotoKlub.pl, <i>Czym 
jest pojazd członowy? 
Czym różni się od 
zespołu pojazdów? 
Jaka jest jego 
maksymalna 
długość?</i> 
https://motoklub.pl/poja
zd-czlonowy 
[15.12.2021]

1689864 en basic transport operation

1689864 pl 3 podstawowa operacja 
transportowa

Rozporządzenie PE i Rady nr 
70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:02012R0070-20130701/PL

term 3

„Na szczęście siły zbrojne działają przeważnie na tych 
obszarach Polski, gdzie
warunki środowiskowe są sprzyjające, a zapylenie jest 
niskie. W szczególności
<b>podstawowe operacje transportowe</b> i szkolenie 
lotnicze odbywają się pomiędzy
bazami lotniczymi, które utrzymywane są w czystości 
zgodnie z programem FOD
protection.”

Radosław Przysowa, Bartosz 
Gawron, Artur Kułaszka, Karol 
Placha-Hetman, <i>Polskie 
doświadczenia z eksploatacji 
śmigłowców w trudnych 
warunkach</i>, „Journal of 
KONBiN” 2018, 48, s. 263-299 
http://www.journal.itwl.pl/image
s/2018t48/56_Przysowa_Gawro
n_Kulaszka.pdf [15.9.2021]

16 EKONOMIA, 
1631 analiza 
ekonomiczna, 
statystyka

transport towarów jednego rodzaju (określonego
według szczególnego poziomu nomenklatury) między 
miejscem jego załadunku a miejscem jego rozładunku

Rozporządzenie PE i Rady nr 70/2012 
w sprawie sprawozdań statystycznych 
w odniesieniu do transportu drogowego 
rzeczy CELEX:02012R0070-
20130701/PL

1601838 en berth

1601838 pl 4 kuszetka

Dyrektywa PE i Rady nr 2002/15/WE 
w sprawie organizacji czasu pracy 
osób wykonujących czynności w 
trasie w zakresie transportu 
drogowego CELEX:32002L0015/PL

term 3

„Obecnie w kilkunastu pociągach nocnych PKP Intercity
używa wagonów, w których można wygodnie spędzić 
noc w pozycji leżącej. Z naszych wyliczeń wynika, że w 
sezonie letnim do pociągów krajowych i 
międzynarodowych średniodobowo włączanych jest 
około 50 takich pojazdów. Spółka zapewnia jednak, że 
kuszetek i wagonów sypialnych zdolnych do włączenia 
do składów ma więcej.”

Rynek kolejowy, <i>Ile 
wagonów sypialnych i kuszetek 
ma PKP Intercity?</i> 
https://www.rynek-
kolejowy.pl/wiadomosci/ile-
wagonow-sypialnych-i-kuszetek-
ma-pkp-intercity-103505.html 
[15.12.2021]

36 NAUKA, 3606 
nauki przyrodnicze i 
stosowane;
48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

wagon kolejowy z miejscami do leżenia, mniej komfortowa
odmiana wagonu sypialnego, różniąca się od tego 
ostatniego miejscami do leżenia przeznaczonymi 
zasadniczo do korzystania z nich jedynie w porze snu, a w 
dzień składanymi, aby przedział kolejowy spełniał rolę 
zwykłego przedziału pasażerskiego z miejscami do 
siedzenia

Wikipedia.org, <i>Kuszetka</i> 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuszetka 
[15.12.2021]

en bilateral transport operation

pl 5 przewóz dwustronny

Dyrektywa PE i Rady 2020/1057 
ustanawiająca przepisy szczególne w 
odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i 
dyrektywy 2014/67/UE dotyczące 
delegowania kierowców w sektorze 
transportu drogowego oraz 
zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE 
w odniesieniu do wymogów w 
zakresie egzekwowania przepisów 
oraz rozporządzenie (UE) nr 
1024/2012 CELEX:32020L1057/PL

term 3

„W dniu 8 czerwca 2017 r. inspektorzy WITD w Łodzi 
(…) zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym 
litewski przewoźnik wykonywał <b>przewóz 
dwustronny</b> substancji chemicznej z Polski na 
Litwę.”

Wojewódzki Inspektorat 
Transportu Drogowego w 
Łodzi, <i>Niebezpieczny 
ładunek</i> 
http://www.witd.bip.lodz.pl/pag
e/print.php?str=4&id=525 
[15.9.2021]

przewożenie rzeczy, na podstawie umowy przewozowej, z 
państwa członkowskiego siedziby do innego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego; lub z innego 
państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do państwa 
członkowskiego siedziby

Na podst.: Dyrektywa PE i Rady 
2020/1057 ustanawiająca przepisy 
szczególne w odniesieniu do dyrektywy 
96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE 
dotyczące delegowania kierowców w 
sektorze transportu drogowego oraz 
zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w 
odniesieniu do wymogów w zakresie 
egzekwowania przepisów oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 
CELEX:32020L1057/PL

przewóz dwustronny 
osób – w ramach 
międzynarodowego 
okazjonalnego lub 
regularnego przewozu 
osób ma miejsce, gdy 
kierowca zabiera 
pasażerów w państwie 
członkowskim siedziby i 
wysadza ich w innym 
państwie członkowskim 
lub państwie trzecim; lub 
zabiera pasażerów w 
państwie członkowskim 
lub państwie trzecim i 
wysadza ich w państwie 
członkowskim siedziby; 
lub zabiera i wysadza 
pasażerów w państwie 
członkowskim siedziby w 
celu przeprowadzania 
wycieczek lokalnych w 
innym państwie 
członkowskim lub 
państwie trzecim

Na podst.: Dyrektywa 
PE i Rady 2020/1057 
ustanawiająca przepisy 
szczególne w 
odniesieniu do 
dyrektywy 96/71/WE i 
dyrektywy 2014/67/UE 
dotyczące delegowania 
kierowców w sektorze 
transportu drogowego 
oraz zmieniająca 
dyrektywę 
2006/22/WE w 
odniesieniu do 
wymogów w zakresie 
egzekwowania 
przepisów oraz 
rozporządzenie (UE) nr 
1024/2012 
CELEX:32020L1057/P
L
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56602 en bodywork

56602 pl 6 nadwozie

Rozporządzenie KE nr 678/2011 
zastępujące załącznik II i zmieniające 
załączniki IV, IX i XI do dyrektywy 
2007/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej 
ramy dla homologacji pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz 
układów, części i oddzielnych 
zespołów technicznych 
przeznaczonych do tych pojazdów 
(dyrektywa ramowa)

term 3

„Podstawą policyjnych działań jest troska o 
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych 
użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są 
chronieni <b>nadwoziem</b> pojazdu a wręcz są 
zagrożeni kontaktem z nim.”

Komenda Powiatowa Policji w 
Mrągowie, <i>Policyjne 
działania NURD</i> 
https://mragowo.policja.gov.pl/o
11/aktualnosci/64240,Policyjne-
dzialania-quotNURDquot.html 
[15.12.2021] 

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

część składowa pojazdu, ustawiona na podwoziu lub 
służąca do montażu jego elementów, składająca się ze 
struktury nośnej i karoserii (poszycia)

Zdzisław Chłopek, <i>Ekologiczne 
aspekty
motoryzacji i bezpieczeństwo
ruchu drogowego</i>, Politechnika 
Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn 
Roboczych, Warszawa, 2012 
http://www.simr.pw.edu.pl/var/wwwglo
wna/storage/original/application/a095c3
3cd471a0cb823d347dd1f9ae80.pdf 
[15.12.2021]

1601437 en broad-gauge railway

1601437 pl 7 kolej szerokotorowa

Rozporządzenie KE nr 1302/2014 w 
sprawie technicznej specyfikacji 
interoperacyjności odnoszącej się do 
podsystemu „Tabor — lokomotywy i 
tabor pasażerski” systemu kolei w 
Unii Europejskiej 
CELEX:32014R1302/PL

term 3

„KP PLK poinformowała, że roboty na linii zostały 
powierzone (...) własnej spółce zarządcy infrastruktury. 
Kontrakt opiewa na 30 mln złotych.  Efektem inwestycji 
na ok. 5-kilometrowym odcinku będzie dostosowanie 
<b>szerokotorowej linii kolejowej</b> do przejazdu 
cięższych pociągów towarowych.”

Rynek Kolejowy, <i>PLK 
zmodernizuje linię 
szerokotorową z Braniewa do 
granicy</i> https://www.rynek-
kolejowy.pl/wiadomosci/plk-
zmodernizuje-linie-
szerokotorowa-z-braniewa-do-
granicy-105099.html 
[30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

drogi szynowe, gdzie elementem konstrukcyjnym, po 
którym porusza się pojazd kolejowy, są dwie stalowe 
szyny ułożone na podbudowie równolegle, a odległość 
między nimi wynosi więcej niż 1435 mm

Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej
z dnia 10 września 1998 r.
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 
1998 nr 151 poz. 987) 
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-
dziennik-ustaw/warunki-techniczne-
jakim-powinny-odpowiadac-budowle-
kolejowe-i-ich-16832184 [30.12.2021]

1558604 en bus stop

1558604 pl 8 przystanek autobusowy

Rozporządzenie PE i Rady nr 
181/2011 dotyczące praw pasażerów 
w transporcie autobusowym i 
autokarowym oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 
CELEX:32011R0181/PL

term 3

„Z kontroli sporządzono protokół (...), w którym 
stwierdzono, że realizacja przejazdu (...) odbyła się z 
naruszeniem warunków udzielonego zezwolenia w 
zakresie wyznaczonych przystanków, gdyż pojazd 
poddany kontroli zatrzymał się na <b>przystanku 
autobusowym</b> (...), gdzie do pojazdu wsiadła jedna 
osoba, czego świadkiem był inspektor transportu 
drogowego, który w sposób bierny obserwował 
realizowanie linii komunikacyjnej, przebywając w 
pojeździe.”

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w 
Warszawie
z dnia 26 października 2010 r. 
(sygn. akt
VI SA/Wa 1285/10) 
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-
pisma-urzedowe/orzeczenia-
sadow/vi-sa-wa-1285-10-wyrok-
wojewodzkiego-sadu-
520853238 [15.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

każde miejsce inne niż terminal, w którym zgodnie z 
określoną trasą usługi regularnej planowany jest przystanek 
służący wejściu na pokład pojazdu lub jego opuszczeniu 
przez pasażerów

Rozporządzenie PE i Rady nr 181/2011 
dotyczące praw pasażerów w 
transporcie autobusowym i 
autokarowym oraz zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 
CELEX:32011R0181/PL

1558611 en cable car

1558611 pl 9 tramwaj linowy

Tomasz Magiera, Kaja Wójcik, Paweł 
Kułaga <i>Naziemne systemy 
transportu linowego
wspomagające miejskie środki
transportu – rozwiązania 
historyczne</i>, „Transport Miejski i 
Regionalny” 2017, 1, s. 19-21 
https://tmir.sitk.org.pl/wp-
content/uploads/2017/01/gazeta01_20
17_druk.pdf [15.9.2021]

term 3

„Pierwsze oznaki spadku
zainteresowania pojawiły się po wprowadzeniu w roku
1892 tramwaju elektrycznego, który okazał się 
dwukrotnie
tańszy w budowie i aż sześciokrotnie tańszy w 
eksploatacji
od jego linowego poprzednika. Prawdziwa katastrofa 
nastąpiła 18 kwietnia 1906, kiedy to San Francisco 
zostało niemal
doszczętnie zniszczone w wyniku wielkiego trzęsienia 
ziemi (...). Po kataklizmie szybko przystąpiono do 
odbudowy, zastępując wiele z linii <b>tramwaju 
linowego</b> elektrycznym.”

Na podst.: Igor Gisterek, 
<i>Zabytkowe tramwaje w San 
Francisco</i>, „Transport 
Miejski i Regionalny” 2009, 5, 
s. 17-21 
http://www.zits.pwr.wroc.pl/gist
erek/publikacje/TMIR_SanFran.
pdf [15.9.2021]

w przytoczonym 
kontekście termin 
polski odnosi się do 
terminu „cable car” 
częściej występującego 
w amerykańskiej 
odmianie angielskiego, 
opisującego urządzenie 
kolei linowych 
klasyfikujące się jako 
dziedzictwo 
historyczne.

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

system tramwajowy wykorzystujący grupę urządzeń 
transportu linowego wyodrębnioną z kolei linowo-
terenowych, który w odróżnieniu od tradycyjnych 
systemów tramwajowych, nie jest zasilany prądem z sieci 
trakcyjnej, lecz za pomocą liny ukrytej pod górną 
płaszczyzną jezdni wprawianej w ruch przez centralną 
siłownię

Wikipedia, <i>tramwaj linowy</i> 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tramwaj_l
inowy [15.9.2021]<hr>Tomasz Rokita, 
<i>Tramwaj linowy jako środek 
transportu na lotniskach</i>, „Transport 
Miejski i Regionalny” 2010, 12, s. 6-9 
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/b
wmeta1.element.baztech-d2a39a75-
0e9d-4848-a689-
b83fffc53702/c/TMiR_12_2010_Rokita
_2.pdf [15.9.2021]

jest to system w pełni 
zautomatyzowany, 
osiągający obecnie 
wysoką wydajność (ok. 
7000 osób/godz.), 
przeznaczony do
przewozu osób na 
dystansie do 4000 m i  
przystosowany do 
pokonywania zakrętów 
oraz niewielkich 
wzniesień; nie należy 
mylić z koleją linową 
[IATE:139014]   

Tomasz Rokita, 
<i>Tramwaj linowy 
jako środek transportu 
na lotniskach</i>, 
„Transport Miejski i 
Regionalny” 2010, 12, 
s. 6-9 
http://yadda.icm.edu.pl/
yadda/element/bwmeta
1.element.baztech-
d2a39a75-0e9d-4848-
a689-
b83fffc53702/c/TMiR_
12_2010_Rokita_2.pdf 
[15.9.2021]

139014 en cable car

139014 pl 10 kolej linowa

Rozporządzenie PE i Rady 2016/424 
w sprawie urządzeń kolei linowych i 
uchylenia dyrektywy 2000/9/WE 
CELEX:32016R0424/PL

term 3

„Minister Środowiska wydaje zgodę na modernizację 
<b>kolei linowej</b> na Kasprowy Wierch pod 
warunkiem utrzymania w lecie dotychczasowej 
przepustowości na poziomie ok. 180 osób na godzinę.”

Polskie Koleje Linowe, 
<i>Historia PKL</i> 
https://www.pkl.pl/historia-
pkl.html [15.10.2021]

48 TRANSPORT
urządzenie kolei linowych, w którym pojazdy wiszą na 
jednej lub większej liczbie lin i przy ich pomocy są 
wprawiane w ruch

Rozporządzenie PE i Rady 2016/424 w 
sprawie urządzeń kolei linowych i 
uchylenia dyrektywy 2000/9/WE 
CELEX:32016R0424/PL

nie należy mylić z 
tramwajem linowym 
[IATE:1558611] 

3557282 en cableway installation

3557282 pl 11 urządzenie kolei linowych

Rozporządzenie PE i Rady 2016/424 
w sprawie urządzeń kolei linowych i 
uchylenia dyrektywy 2000/9/WE 
CELEX:32016R0424/PL

term 3

„Kontrole kolei linowych wynikają z ustawy o systemie 
oceny zgodności. Czynności kontrolne obejmowały 
podsystemy i elementy bezpieczeństwa stanowiące 
wyposażenie <b>urządzenia kolei linowych</b>.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Kontrola kolei linowych z 
udziałem Prezesa UTK</i> 
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/
13760,Kontrola-kolei-linowych-
z-udzialem-Prezesa-UTK.html 
[15.9.2021]

48 TRANSPORT

cały system zainstalowany w określonym miejscu, w skład 
którego wchodzi infrastruktura i podsystemy, i który został 
zaprojektowany, zbudowany, zamontowany i oddany do 
użytku w celu przewozu osób, jeżeli siłę ciągu zapewniają 
liny zamontowane wzdłuż trasy podróży

Rozporządzenie PE i Rady 2016/424 w 
sprawie urządzeń kolei linowych i 
uchylenia dyrektywy 2000/9/WE 
CELEX:32016R0424/PL
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852484 en cabotage operations

852484 pl 12 przewóz kabotażowy

Rozporządzenie PE i Rady 1072/2009 
dotyczące wspólnych zasad dostępu 
do rynku międzynarodowych 
przewozów drogowych 
CELEX:32009R1072/PL

term 3

„Komisja Europejska wraz z wprowadzeniem
nowych regulacji oczekuje ograniczenia «pustych
przewozów», które według jej szacunków w 2015 r.
stanowiły aż 23% wszystkich operacji transportowych, 
oraz zmniejszenia liczby naruszeń
dotyczących kabotażu (...).
Według oceny KE zaproponowane zmiany
ułatwią też egzekwowanie przepisów. Każde
państwo członkowskie będzie zobowiązane do
organizowania kontroli w taki sposób, aby od
1 stycznia 2020 r. w każdym roku kalendarzowym 
kontrolować co najmniej 2% wszystkich
<b>przewozów kabotażowych</b> wykonywanych na
jego terytorium. Po kolejnych dwóch latach (od
dnia 1 stycznia 2022 r.) odsetek ten ma zostać
zwiększony do co najmniej 3%.”

Arkadiusz Góra, 
<i>Wykonywanie przewozów 
kabotażowych – obowiązujące 
regulacje oraz projekt 
zmian</i>, „Transport i 
Spedycja” 2017, 4, s. 28-29 
https://www.ocrk.pl/wp-
content/uploads/2018/01/09.201
7-TIS-Wykonywanie-
przewoz%C3%B3w-
kabota%C5%BCowych-
obowi%C4%85zuj%C4%85ce-
regulacje-oraz-projekt-zmian-A.-
G%C3%B3ra.pdf [15.9.2021]

48 TRANSPORT krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w 
przyjmującym państwie członkowskim

Rozporządzenie PE i Rady 1072/2009 
dotyczące wspólnych zasad dostępu do 
rynku międzynarodowych przewozów 
drogowych CELEX:32009R1072/PL

1378434 en cargo

1378434 pl 13 ładunek

Dyrektywa KE nr 2004/4/WE 
zmieniająca dyrektywę 96/3/WE 
przyznającą odstępstwo od niektórych 
przepisów dyrektywy Rady 
93/43/EWG w sprawie higieny 
środków spożywczych w odniesieniu 
do transportu morskiego płynnych 
olejów i tłuszczów luzem 
CELEX:32004L0004/PL

term 3

„W I kwartale 2021 r. koleją przewieziono 56,7 mln ton 
<b>ładunków</b>. Najwięcej przetransportowano 
towarów z grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa 
naftowa i gaz ziemny – 39,3%. W tej kategorii oraz w 
grupie towarów nieidentyfikowalnych nastąpił wzrost 
przewiezionej masy.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Grupy towarowe w I 
kwartale 2021 r.</i> 
https://www.utk.gov.pl/pl/aktual
nosci/17608,Grupy-towarowe-w-
I-kwartale-2021-r.html 
[15.12.2021] 

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

określona ilość towaru (surowców, produktów, itp.), która 
jest poddawana procesowi przemieszczania za pomocą 
środków transportu lub jest składowana na placach lub 
magazynach

Wiesław Piekarski, Grzegorz Maj, 
<i>Środki transportu. Tom 1</i>, 
Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 
2012, s. 25

1214456 en coach

1214456 pl 14 autokar

Rozporządzenie PE i Rady 2020/698 
ustanawiające szczególne środki 
tymczasowe w związku z epidemią 
COVID-19 dotyczące odnawiania lub 
przedłużania ważności niektórych 
certyfikatów i świadectw, licencji i 
zezwoleń oraz przesunięcia 
niektórych okresowych kontroli i 
okresowych szkoleń w niektórych 
obszarach prawodawstwa 
dotyczącego transportu 
CELEX:32020R0698/PL

term 3

„Akcja «Bezpieczny Autokar» prowadzona jest od 2003 
roku przez Inspekcję Transportu Drogowego. W ramach 
inicjatywy inspektorzy kontrolują <b>autokary</b>, 
które przewożą dzieci i młodzież na wypoczynek.”

Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego, <i>Bezpieczny 
Autokar</i> 
https://gitd.gov.pl/edukacja/bezp
ieczny-autokar/ [15.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

pasażerski mechaniczny pojazd drogowy zaprojektowany 
do przewozu więcej niż 24 osób
(wliczając kierowcę) i posiadający wyłącznie miejsca 
siedzące

Europejska Komisja Gospodarcza, 
Eurostat, Międzynarodowe Forum 
Transportu, <i>Ilustrowany słownik 
statystyk transportu</i>, Wydanie 
czwarte, s. 50 
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/cod
ed_files/transport_glossary_4_ed_PL.p
df [15.9.2021]

1602469 en coal wagon

1602469 pl 15 wagon węglarka

Decyzja KE w sprawie technicznej 
specyfikacji interoperacyjności w 
zakresie podsystemu „Ruch 
kolejowy”
transeuropejskiego systemu kolei 
konwencjonalnych 
CELEX:32012D0464/PL

term 3

„Przewoźnicy kolejowi planują również poddanie 
<b>wagonów węglarek</b> stosownym naprawom oraz 
modernizacjom. Łącznie prawie 1 300 <b>wagonów 
węglarek</b> zostanie odnowionych lub 
zmodernizowanych w ramach realizowanego cyklu 
napraw.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Plany inwestycyjne 
przewoźników towarowych 
2022-2030</i>, 
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/
17788,Plany-inwestycyjne-
przewoznikow-towarowych-
2022-2030.html [15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

kolejowy wagon towarowy o otwartym od góry nadwoziu 
(skrzynia ładunkowa) i uniwersalnym zastosowaniu, 
przystosowany zasadniczo do przewozu ładunków 
masowych (np. węgiel, kamień, drewno a czasami nawet 
drobnicy)

Wikipedia.org, <i> Węglarka</i>, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%9
9glarka [15.12.2021]

1401289 en commercial speed

1401289 pl 16 prędkość handlowa

Rozporządzenie PE i Rady 
nr 913/2010 w sprawie europejskiej 
sieci kolejowej ukierunkowanej na 
konkurencyjny transport towarowy 
CELEX:32010R0913/PL

term 3

„Do nieco ponad 25 km/h wzrosła <b>prędkość 
handlowa</b> pociągów towarowych w 2017 r. (...) 
jednak jest ona nadal niska w porównaniu z innymi 
krajami i wpływa negatywnie na konkurencyjność 
transportu kolejowego.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Średnia prędkość pociągów 
towarowych</i> 
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/
14329,Srednia-predkosc-
pociagow-towarowych.html 
[15.9.2021]

Podany termin polski 
jest odpowiednikiem 
angielskiego 
„commercial speed”.

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy;
68 PRZEMYSŁ, 
6821 przemysł 
maszynowy

średnia prędkość przejazdu rozumiana jako iloraz 
całkowitej długości tras pociągów
i całkowitego czasu jazdy pociągów, upływającego wg 
rozkładu jazdy od odjazdu ze stacji początkowych do
przyjazdu do stacji końcowych

na podst.: Odpowiedź Ministra 
Infrastruktury skierowana do Elżbiety 
Witek,
Marszałek Sejmu RP z dnia 22 kwietnia 
2020 r. (znak sprawy: DTK-
1.054.2.2020) 
https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/kluc
z/ATTBNXHPB/%24FILE/i02192-
o1.pdf [15.9.2021]

en cross-border section

pl 17 odcinek transgraniczny

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1316/2013 ustanawiające instrument 
„Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 
oraz uchylające rozporządzenia (WE) 
nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 
CELEX:32013R1316/PL

term 3

„UE będzie wspierać projekty w zakresie infrastruktury 
kolejowej zlokalizowane w transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T) o łącznej wartości 1,6 mld euro 
(...). Jeden z projektów to Rail Baltica, który łączy 
państwa bałtyckie z europejską siecią kolejową, a także 
<b>odcinek transgraniczny</b> linii kolejowej między 
Dreznem (Niemcy) a Pragą (Czechy).”

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Warszawa, 
<i>UE inwestuje ponad 2 mld 
euro w 140 kluczowych 
projektów transportowych</i> 
http://europedirect.um.warszawa
.pl/aktualnosci/ue-inwestuje-
ponad-2-mld-euro-w-140-
kluczowych-projekt%C3%B3w-
transportowych [15.9.2021]

odcinek, który zapewnia ciągłość projektu będącego 
przedmiotem wspólnego zainteresowania między 
najbliższymi węzłami miejskimi po obu stronach granicy 
między dwoma państwami członkowskimi lub między 
państwem członkowskim a państwem sąsiadującym

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1316/2013 ustanawiające instrument 
„Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010 
CELEX:32013R1316

1558732 en crossing

1558732 pl 18 skrzyżowanie torów

Decyzja wykonawcza Komisji nr 
C(2011) 6383 w sprawie wspólnych 
specyfikacji rejestru infrastruktury 
kolejowej CELEX:32011D0633/PL

term 3 „Płozów nie wolno wykładać (…) na rozjeździe przed 
krzyżownicą i przed <b>skrzyżowaniem torów</b>.”

Instrukcja o technice pracy 
manewrowej (R-34) Warszawa 
2012

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy;
68 PRZEMYSŁ, 
6831 budownictwo i 
roboty publiczne

specjalna konstrukcja wielotorowa wykonana z szyn, 
kształtowników
stalowych oraz innych elementów, umożliwiająca przejazd 
pojazdów kolejowych
po przecinających się torach z określoną prędkością

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Poradnik wakacyjny – co warto 
wiedzieć, podróżując koleją?</i> 
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/17530,
Poradnik-wakacyjny-co-warto-wiedziec-
podrozujac-koleja.html [30.12.2021]
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1378428 en dangerous cargoes

1378428 pl 19 ładunek niebezpieczny

Dyrektywa nr 2008/68/WE PE i Rady
w sprawie transportu lądowego 
towarów niebezpiecznych 
CELEX:32008L0068/PL

term 3

„Transport kolejowy wozi coraz więcej <b>ładunków 
niebezpiecznych</b>, będąc obecnie najpopularniejszą 
formą przewozu paliw płynnych w Polsce. 
Spowodowane jest to w głównej mierze tym, że kolej 
jest bezpieczniejszym środkiem transportu niż np. 
transport drogowy.”

Kurier Kolejowy, 
<i>Niebezpieczne ładunki 
wybierają kolej</i> https://kurier
kolejowy.pl/aktualnosci/28395/n
iebezpieczne-ladunki-wybieraja-
kolej.html [15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

ładunek, którego cechy i właściwości mogą stwarzać w 
czasie transportu zagrożenie lub szkodliwie oddziaływać na
ludzi lub też otoczenie, z którym się bezpośrednio stykają

Na podst.: Wiesław Piekarski, Grzegorz 
Maj, <i>Środki transportu. Tom 1</i>, 
Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 
2012, s. 29

do ładunków 
niebezpiecznych zalicza 
się głównie produkty 
wytworzone przez 
przemysł chemiczny 
występujące w stanie 
naturalnym lub 
wytwarzane jako 
mieszaniny, a także 
produkty wypełnione 
tymi substancjami  (np. 
materiały pirotechniczne, 
pociski, granaty, butle z 
gazami, itp.), które są 
przewożone lub 
składowane

Na podst.: Wiesław 
Piekarski, Grzegorz 
Maj, <i>Środki 
transportu. Tom 1</i>, 
Wydawnictwo 
Polihymnia, Lublin 
2012, s. 30

1558761 en delay

1558761 pl 20 opóźnienie

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2021/782 dotyczące praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym CELEX:32021R0782/PL

term 3

„Pasażerowie mają prawo do częściowego zwrotu ceny 
biletu kolejowego niezależnie od przyczyny 
<b>opóźnienia</b> pociągu, nawet w sytuacji, gdy dane 
<b>opóźnienie</b> spowodowane jest działaniem siły 
wyższej niezależnej od przewoźnika.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Opóźnienie/odwołanie 
pociągu</i> 
https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie
/kolejowe-
faq/opoznienieodwolanie-
poc/17913,Opozniony-pociag-
Sprawdz-kiedy-przysluguje-Ci-
rekompensata.html [20.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

różnica między zaplanowanym czasem przyjazdu pasażera 
zgodnie z opublikowanym rozkładem jazdy a 
rzeczywistym lub spodziewanym czasem jego przyjazdu do
stacji docelowej

Rozporządzenie PE i Rady nr 2021/782 
dotyczące praw i obowiązków 
pasażerów w ruchu kolejowym 
CELEX:32021R0782/PL

1273792 en departure

1273792 pl 21 odjazd

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1371/2007 dotyczące praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym CELEX:32007R1371/PL

term 3
„Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką podróżny 
poniósł wskutek przedwczesnego <b>odjazdu</b> 
środka transportowego.”

Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 22 listopada 2019 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy - Prawo 
przewozowe, Rozdział 6 – 
Odpowiedzialność przewoźnika 
z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania 
umowy przewozu osób (Dz. U. 
2020 poz. 8) 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU202000000
08/O/D20200008.pdf

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

moment, w którym drzwi pociągu zamykają się, zostaje 
nadany sygnał odjazdu i zabronione jest wsiadanie oraz 
wysiadanie z pojazdu

Na podst.: Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w 
sprawie ogólnych warunków 
prowadzenia ruchu kolejowego i 
sygnalizacji, Sygnały dawane przy 
wyprawianiu i przepuszczaniu 
pociągów (Dz. U. Dz.U. 2005 nr 172 
poz. 1444) 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downlo
ad.xsp/WDU20051721444/O/D200514
44.pdf

1597209 en derailer

1597209 pl 22 wykolejnica

Uchwała nr 810/2019 Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 
10
grudnia 2019 r. Instrukcja sygnalizacji
Ie-1 (E-1) https://www.plk-
sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akt
y_prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydr
uk/Ie/Ie-1__E-
1__2020_WCAG_.PDF [30.12.2021]

term 3

„Zamykanie drogi dla pociągu polega na umieszczeniu 
<b>wykolejnicy</b> na główce szyny. Każda próba 
przejechania tak zabezpieczonego toru skończy się 
uniesieniem osi lokomotywy albo pierwszego wagonu 
który na nią trafi i wyrzuceniem jej poza tor. Dalsza 
jazda jest niemożliwa.”

Kolej na Kolej, 
<i>Wykolejnice</i> 
http://kolejnakolej.info/wykolejn
ice/ [30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

element systemu urządzeń sterowania i zabezpieczenia 
ruchu kolejowego, który stosuje się na torach bocznych do 
ochrony drogi przebiegu pociągów i manewrów przed 
najechaniem taboru z toru bocznego, gdy nie jest możliwe 
zastosowanie rozjazdu ochronnego, albo zastosowanie go 
nie jest uzasadnione ekonomicznie

Wikipedia.org, <i>Wykolejnica</i> 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykolejni
ca [30.12.2021]

926411 en driver qualification card  

926411 pl 23 karta kwalifikacji kierowcy

Rozporządzenie PE i Rady 2020/698 
ustanawiające szczególne środki 
tymczasowe w związku z epidemią 
COVID-19 dotyczące odnawiania lub 
przedłużania ważności niektórych 
certyfikatów i świadectw, licencji i 
zezwoleń oraz przesunięcia 
niektórych okresowych kontroli i 
okresowych szkoleń w niektórych 
obszarach prawodawstwa 
dotyczącego transportu 
CELEX:32020R0698/PL

term 3

„Projekt ma na celu nowelizację przepisów o transporcie 
drogowym (...). Chodzi m.in. o (...) wprowadzenie 
ułatwień w wykonywaniu przewozu drogowego dla 
niektórych zawodowych kierowców. Wprowadzony ma 
być nowy dokument – <b>karta kwalifikacji 
kierowcy</b>. (...) będzie ona potwierdzać uprawnienia 
do wykonywania przewozu drogowego przez takich 
kierowców, którym nie można wydać prawa jazdy z 
wpisem kodu 95 ze względu na niespełnienie warunku 
zamieszkania na terytorium Polski.”

Serwis Samorządowy PAP, 
<i>Starostom przybędzie 
obowiązek wydawania kart 
kwalifikacji kierowcy</i> 
https://samorzad.pap.pl/kategori
a/aktualnosci/starostom-
przybedzie-obowiazek-
wydawania-kart-kwalifikacji-
kierowcy [15.9.2021]

28 ZAGADNIENIA 
SPOŁECZNE, 2826 
życie społeczne;
48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

dokument pierwszej kategorii potwierdzający uprawnienia 
kierowcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 
któremu nie można wydać prawa jazdy z wpisem kodu 95 
ważny zarówno w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, jak również w państwach trzecich

Na podst.: Projekt ustawy z dnia 25 
sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o 
transporcie drogowym oraz
niektórych innych ustaw (druk nr 1508) 
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/
36937FAFB2780441C1258742003248
B4/%24File/1508.pdf
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1368805 en driver’s vigilance device

1368805 pl 24 czuwak

Decyzja Komisji w sprawie 
technicznej specyfikacji 
interoperacyjności w zakresie 
podsystemu „Ruch kolejowy” 
systemu kolei w Unii Europejskiej i 
zmieniająca decyzję 2007/756/WE 
CELEX:02012D0757-20140101/PL

term 3

„W tramwajach są zamontowane <b>czuwaki</b> 
pasywne. W starszych składach to pedały, które trzeba 
ciągle naciskać. Z kolei w pesach <b>czuwaki</b> 
wciska się albo stopą, albo ręką. Żadne z tych rozwiązań 
nie sprawdza się, gdy motorniczy dostaje zawału 
mięśnia sercowego, podczas którego następuje silny 
skurcz nóg i rąk. Natomiast <b>czuwak</b> aktywny to 
guzik, który prowadzący musi nacisnąć, gdy pali się 
lampka. Jeżeli motorniczy jej nie zauważy, ma jeszcze 
szansę zareagować na sygnał dźwiękowy, zanim włączy 
się hamulec awaryjny. <b>Czuwaki</b> aktywne są 
stosowane na kolei, ale nie w komunikacji miejskiej.”

Prawo Drogowe, <i>Czuwaki 
aktywne w komunikacji 
miejskiej?</i> 
https://www.prawodrogowe.pl/i
nformacje/kronika-
legislacyjna/czuwaki-aktywne-w-
komunikacji-miejskiej 
[30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy;
68 PRZEMYSŁ, 
6826 elektronika i 
elektrotechnika

urządzenie hamulcowe w szynowym pojeździe 
elektrycznym, zatrzymujące pociąg w wypadku 
niedyspozycji lub zaśnięcia maszynisty

Słownik Języka Polskiego pod red. W. 
Doroszewskiego, <i>Czuwak</i> 
https://sjp.pwn.pl/slowniki/czuwak.html 
[30.12.2021]

1601605 en eddy current brake

1601605 pl 25 hamulec wiroprądowy

Decyzja wykonawcza Komisji nr 
C(2011) 6383 w sprawie wspólnych 
specyfikacji rejestru infrastruktury 
kolejowej CELEX:32011D0633/PL

term 3

„Jednym z najtrudniejszych problemów do rozwiązania 
przy zastsowaniu <b>hamulców wiroprądowych</b> 
okazało się zjawisko nagrzewania się szyn kolejowych 
po przejeździe hamującego pociągu.”

Jacek Skowron, <i>Hamulce 
wiroprądowe w 
kolejnictwie</i>, „Technika 
Transportu Szynowego” 2011, 
11, s. 56-59 

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

rodzaj przetwornika elektromechanicznego, który 
przetwarza energię kinetyczną hamowania pociągu w 
energię elektryczną rozpraszaną w szynach kolejowych

Na podst.: Jacek Skowron, <i>Hamulce 
wiroprądowe w kolejnictwie</i>, 
„Technika Transportu Szynowego” 
2011, 11, s. 56-59 

2245826 en e-Freight  

2245826 pl 26 elektroniczny transport towarowy

Komunikat Komisji z dnia 18 
października 2007 r. Plan działań na 
rzecz logistyki transportu towarowego 
CELEX:52007DC0607/PL

term 3

„Technologie teleinformacyjne mogą wzmocnić 
multimodalność transportu poprzez
poprawę zarządzania infrastrukturą, ruchem i środkami 
transportu, usprawnienie systemu
identyfikacji i śledzenie przesyłek na obszarze działania 
sieci transportowych. Koncepcja
<b>elektronicznego transportu towarowego</b> 
powinna doprowadzić do stworzenia «Internetu
dla transportu towarowego», dającego możliwość 
obserwacji i porównywania w sieci
informacji łańcucha logistycznego.”

Henryk Salmonowicz, 
<i>Kierunki działań na rzecz 
rozwoju logistyki morskiej w 
Unii Europejskiej</i>, „Zeszyty 
Naukowe Politechniki Śląskiej. 
Seria: Transport” 2013, 80, s. 
103-112 https://www-
arch.polsl.pl/Wydzialy/RT/ZN_
T/pelne_teksty/z80/103_ZN80_
2013_Salmonowicz.pdf 
[15.9.2021]

20 HANDEL;
32 OŚWIATA I 
KOMUNIKACJA, 
3231 informacja i 
przetwarzanie 
informacji;
48 TRANSPORT, 
4811 organizacja 
transportu, 
organizacja 
transportu;

pozbawiony postaci fizycznej, elektroniczny obieg 
informacji, który pozwala na elektroniczne śledzenie 
fizycznego przepływu towarów za pomocą systemów 
teleinformatycznych

Komunikat Komisji z dnia 18 
października 2007 r. Plan działań na 
rzecz logistyki transportu towarowego 
CELEX:52007DC0607/PL

umożliwia to 
identyfikację i śledzenie 
towarów na całej trasie 
podróży różnymi 
formami transportu oraz 
zautomatyzowanie 
procesu wymiany danych 
dla celów regulacyjnych i 
handlowych

Komunikat Komisji z 
dnia 18 października 
2007 r. Plan działań na 
rzecz logistyki 
transportu towarowego 
CELEX:52007DC0607
/PL

1598308 en fouling point

1598308 pl 27 ukres

Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiejz dnia 11 lutego 
2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad i 
warunków prowadzenia ruchu na 
liniach kolejowych (Dz. U. 2000 nr 
34 poz.400) https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzu-dziennik-
ustaw/szczegolowe-zasady-i-warunki-
prowadzenia-ruchu-na-liniach-
kolejowych-16868500

term 3

„Jeżeli pociąg przejechał poza <b>ukres</b> w sposób 
zagrażający jazdom pociągowym lub manewrowym, 
prowadzący pojazd kolejowy tego pociągu powinien 
podawać sygnał «Alarm».”

Załącznik do uchwały Nr 
693/2017
Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A.
z dnia 27 czerwca 2017 r., 
<i>Instrukcja
o prowadzeniu
ruchu pociągów
Ir-1</i>, https://www.plk-
sa.pl/files/public/user_upload/pd
f/Akty_prawne_i_przepisy/Instr
ukcje/Wydruk/Instrukcja_o_pro
wadzeniu_ruchu_pociagow_Ir-
1_-
_wchodzi_w_zycie_od_14_sty..
..pdf [30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy;
32 OŚWIATA I 
KOMUNIKACJA, 
3226 komunikacja 
społeczna

niski słupek między torami rozjazdu pokazujący miejsce, 
do którego tor może być zajęty przez tabor, aby możliwa 
była jazda po torze obok

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Mały Słownik
Żargonu Kolejowego</i> 
https://utk.gov.pl/download/1/41708/slo
wnikzargonuinternet.pdf [30.12.2021]

1880014 en full train load

1880014 pl 28 pełne obciążenie pociągu

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:02003R0091-20161213/PL

term 3

„Po uzyskaniu niepodległości w 1947 r. w Chińskiej 
Republice Ludowej uruchomiono w 1947 r. kolejowe 
przewozy poczty. (…). W 1983 r. osiągnięto <b>pełne 
obciążenie pociągów</b> przewozami
poczty.”

Krzysztof Lewandowski, 
<i>Kolejowe przewozy poczty i 
przesyłek
kurierskich – zmierzch czy 
szansa?</i>, „Technika 
Transportu Szynowego” 2007, 
3, s. 31-38 
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/el
ement/bwmeta1.element.baztech-
article-BGPK-1706-
6332/c/Lewandowski.pdf 
[15.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

każda wysyłka obejmująca jeden lub większą liczbę 
załadowanych wagonów towarowych przewożonych w tym 
samym czasie przez tego samego nadawcę z tej samej stacji 
oraz przesyłana, bez zmiany w składzie pociągu, na adres 
tego samego odbiorcy na tej samej stacji przeznaczenia

Rozporządzenie PE i Rady nr 2018/643 
w sprawie statystyki transportu 
kolejowego CELEX:02003R0091-
20161213/PL

1596173 en full wagon-load   

1596173 pl 29 pełne obciążenie wagonu 
towarowego

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:02003R0091-20161213/PL

term 3

„<b>Wagony</b> będą eksploatowane w komunikacji 
krajowej oraz państw członkowskich OSZD (sieci 1520 
mm) z prędkością 100 km/h <b>z pełnym 
obciążeniem</b> przewidzianym dla tego rodzaju ruchu 
(24,0 lub 25,0 tony na oś) oraz z prędkością 120 km/h w 
stanie próżnym.”

Rynek Kolejowy, <i>PKP LHS 
chce kupić 200 wagonów do 
przewozu kontenerów</i> 
https://www.rynek-
kolejowy.pl/mobile/pkp-lhs-chce
kupic-200-wagonow-do-
przewozu-kontenerow-
102059.html [15.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 TRANSPORT 
LĄDOWY, transport 
lądowy

każda wysyłka towarów, w przypadku której wymagane 
jest użycie wyłącznie wagonu towarowego, niezależnie od 
tego, czy wykorzystana jest jego całkowita ładowność, czy 
też nie

Rozporządzenie PE i Rady nr 2018/643 
w sprawie statystyki transportu 
kolejowego CELEX:02003R0091-
20161213/PL

127180 en fully loaded

127180 pl 30 w pełni załadowany

Rozporządzenie PE i Rady nr 
70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:32012R0070/PL

term 3

„(...) nierelewantny był wynik ważenia pojazdu – jak 
twierdził skarżący – w chwili wyjazdu z zakładów 
produkcyjnych przedsiębiorstwa (...). Nie można 
bowiem stwierdzić, czy istotnie ważeniu poddano 
pojazd <b>w pełni załadowany</b> oraz czy pomiędzy 
tym ważeniem a momentem kontroli nie dokonano 
zmian w ładunku.”

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w 
Warszawie
z dnia 14 czerwca 2007 r. (sygn. 
akt VI SA/Wa 634/07) 
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-
pisma-urzedowe/orzeczenia-
sadow/vi-sa-wa-634-07-wyrok-
wojewodzkiego-sadu-
520446061 [15.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4806 polityka 
transportowa, polityka 
transportowa, 
bezpieczeństwo 
transportu

stan pojazdu, w którym podczas przejazdu wykorzystana 
jest maksymalna objętość przestrzeni ładownej 

Na podst.: Rozporządzenie PE i Rady 
nr 70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:32012R0070/PL
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1598315 en goods station

1598315 pl 31 stacja towarowa

Decyzja Komisji UE
nakładająca specjalne warunki 
przywozu orzeszków ziemnych i 
niektórych produktów pochodnych
pochodzących lub wysłanych z Chin 
CELEX:2002D0079/PL

term 3
„Stacja (…) w 1980 r. została wyłączona z obsługi 
pasażerskiej i stała się wyłącznie <b>stacją 
towarową</b>.”

Atlas Kolejowy, <i>Zwierzyniec
Towarowy</i> 
https://www.atlaskolejowy.net/p
l/lubelskie/?id=baza&poz=2776 
[30.11.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

obiekt infrastruktury kolejowej służący do obsługi ruchu 
towarowego z uwzględnieniem odprawy i przyjmowania 
przesyłek towarowych

Na podst.: Transport Szynowy, 
<i>Stacje kolejowe</i> 
https://www.transportszynowy.pl/kolsta
cjepodzial.php [30.11.2021]

 en haulage management

pl 32 zarządzanie przewozami

Rozporządzenie Komisji nr 
1305/2014 dotyczące technicznej 
specyfikacji interoperacyjności 
odnoszącej się do podsystemu 
aplikacji telematycznych dla 
przewozów towarowych 
wchodzącego w skład systemu kolei 
w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 62/2006 
CELEX:32014R1305/PL

term 3

„Nowe technologie i coraz szersza wiedza pracowników 
w tym aspekcie pozwalają na efektywne <b>zarządzanie 
przewozami</b> oraz planowanie realizacji zadań tak, 
by zminimalizować ich koszty i zmaksymalizować 
wydajność.”

HiT Transport, 
<i>Międzynarodowy transport 
drogowy Wałbrzych</i> 
https://hittransport.pl/pl/aktualno
sci/miedzynarodowy-transport-
drogowy-walbrzych [15.9.2021]

element systemu zarządzania transportem towarowym lub 
pasażerskim polegający m. in. na tworzeniu 
harmonogramów podróży, wyznaczeniu tras, informowaniu
o trasie i monitorowaniu przewozów

Na podst.: Edroga.pl, <i>ITS w 
zarządzaniu drogami miejskimi (I) 
Definicje i funkcje</i> 
https://edroga.pl/inzynieria-ruchu/its-w-
zarzadzaniu-drogami-miejskimi-i-
definicje-i-funkcje-05129658 
[15.9.2021]

1597774 en haulier

1597774 pl 33 przewoźnik

Rozporządzenie nr 1072/2009 
dotyczące wspólnych zasad dostępu 
do rynku międzynarodowych 
przewozów drogowych 
CELEX:32009R1072/PL

term 3

„Dyrektorzy szkół podali, że w objętym kontrolą okresie 
nie było przypadków, aby
uczniowie nie zostali dowiezieni do szkoły z winy 
<b>przewoźnika</b>. Rodzice dowożonych
dzieci nie składali skarg na opóźnienia w dowozie 
uczniów na zajęcia oraz
w odwozie do domu.”

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu, 
Wystąpienie pokontrolne 
(LPO.410.003.01.2016, 
P/16/086) 
https://www.nik.gov.pl/kontrole/
wyniki-kontroli-
nik/pobierz,lpo~p_16_086_2016
04061307021459948022~id0~0
1,typ,kj.pdf [15.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie przewozu osób na
podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w 
transporcie kolejowym – przewoźnik kolejowy 
wykonujący przewóz
osób na podstawie umowy o świadczenie usług 
publicznych albo decyzji o przyznaniu otwartego dostępu 
albo decyzji
o przyznaniu ograniczonego dostępu

Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 
czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. 2021 poz. 1371) 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downlo
ad.xsp/WDU20210001371/T/D202113
71L.pdf

1660797 en hump

1660797 pl 34 górka rozrządowa

Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
2021/541 zmieniające rozporządzenie 
nr 1305/2014 w odniesieniu do 
uproszczenia i usprawnienia
obliczania i wymiany danych oraz 
aktualizacji procesu zarządzania 
zmianami CELEX:32021R0541/PL

term 3

„Odrzuconym i stoczonym wagonom należy nadać taką 
prędkość i tak ją regulować, aby odprzęg dojechał i 
zatrzymał się przed taborem kolejowym stojącym na 
tym torze lub przed kozłem oporowym, a następnie 
został dosunięty; w czasie manewrów odrzucane i 
staczane odprzęgi mogą dojeżdżać do stojącego taboru 
kolejowego z prędkością nie większą niż 3,6 km/h, a na 
zautomatyzowanych <b>górkach rozrządowych</b> 
wyposażonych w urządzenia docelowego hamowania 
wagonów – z prędkością nie większą niż 5,4 km/h. 
Przypadek ten nie dotyczy taboru kolejowego, który 
należy przetaczać szczególnie ostrożnie.”

Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 lipca 
2005 r. w sprawie ogólnych 
warunków prowadzenia ruchu 
kolejowego i sygnalizacji (Dz. 
U. nr 172 poz. 1444) 
https://www.infor.pl/akt-
prawny/DZU.2005.172.0001444
,rozporzadzenie-ministra-
infrastruktury-w-sprawie-
ogolnych-warunkow-
prowadzenia-ruchu-kolejowego-
i-sygnalizacji.html 

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

zespół urządzeń zainstalowanych na wzniesieniu, służący 
do zestawiania (rozrządzania) składów pociągów

Encyklopedia PWN, <i>Górka 
rozrządowa</i> 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/gorka-
rozrzadowa;3907146.html [30.12.2021]

wagony są wpychane 
przez lokomotywę na 
górkę rozrządową od 
strony torów 
przyjazdowych, po 
minięciu szczytu 
odczepione wagony 
staczają się pod 
działaniem siły ciężkości 
na tory kierunkowe, 
gdzie są zbierane w 
grupy

Encyklopedia PWN, 
<i>Górka 
rozrządowa</i> 
https://encyklopedia.pw
n.pl/haslo/gorka-
rozrzadowa;3907146.ht
ml [30.12.2021]

806185 en inland transport

806185 pl 35 transport lądowy

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1370/2007 dotyczące usług 
publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego 
oraz uchylające rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 
1107/70 CELEX:32007R1370

term 3

„<b>Transport lądowy</b> (drogowy, kolejowy, wodny 
śródlądowy) jest podstawą zintegrowanego systemu
transportowego w Polsce, zaspokajającą w ponad 99% 
potrzeby wewnątrzkrajowego transportu ładunków
i osób.”

Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, Strategia rozwoju 
transportu do 2020 roku (z 
perspektywą do 2030 roku) z 
dnia 22 stycznia 2013 r., s. 48 
https://www.gov.pl/static/mi_arc
h/media/3511/Strategia_Rozwoj
u_Transportu_do_2020_roku.pd
f [15.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

przewóz odbywający się na lądzie obejmujący transport 
samochodowy, kolejowy, wodny śródlądowy oraz 
rurociągowy

Na podst.: Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
Strategia rozwoju transportu do 2020 
roku (z perspektywą do 2030 roku) z 
dnia 22 stycznia 2013 r., s. 48 
https://www.gov.pl/static/mi_arch/medi
a/3511/Strategia_Rozwoju_Transportu_
do_2020_roku.pdf 
[15.9.2021]<hr>Dariusz Woźniak, 
Leon Kukiełka, <i>Niektóre aspekty 
logistyki transportu</i>, „Autobusy: 
Technika, Eksploatacja, Systemy 
Transportowe” 2011, 5, s.439-446 
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/
bwmeta1.element.baztech-article-
BWAN-0021-
0067/c/Wozniak_Niektore.pdf 
[15.9.2021]

1072753 en intermodal terminal

1072753 pl 36 terminal intermodalny

Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
2021/541 zmieniające rozporządzenie 
nr 1305/2014 w odniesieniu do 
uproszczenia i usprawnienia
obliczania i wymiany danych oraz 
aktualizacji procesu zarządzania 
zmianami CELEX:32021R0541/PL

term 3

„<b>Terminal intermodalny</b> jest miejscem 
pozwalającym na szybkie i bezpieczne dokonanie 
przeładunku jednostek ładunkowych pomiędzy środkami
transportowymi dwóch różnych rodzajów transportu. Na 
terenie Polski w 2019 r. zlokalizowanych było 38 
aktywnych terminali,
z tego: 6 obsługiwało przesyłki morze-kolej, morze-
droga (terminale morskie), a 32 obsługiwało przesyłki 
kolej-droga (terminale lądowe).”

Główny Urząd Statystyczny, 
<i>Transport intermodalny w 
Polsce w 2019 r.</i> 
https://stat.gov.pl/files/gfx/portal
informacyjny/pl/defaultaktualnos
ci/5511/14/4/1/transport_intermo
dalny_w_polsce_w_2019.pdf 
[15.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

lokalizacja, w której zapewniona jest przestrzeń, sprzęt i 
środowisko robocze,
w którym odbywa się przekazywanie jednostek 
ładunkowych (kontenerów,
nadwozi wymiennych i naczep lub przyczep)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
2021/541 zmieniające rozporządzenie 
nr 1305/2014 w odniesieniu do 
uproszczenia i usprawnienia
obliczania i wymiany danych oraz 
aktualizacji procesu zarządzania 
zmianami CELEX:32021R0541/PL
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en isolated network

pl 37 sieć odizolowana

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1315/2013 w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej i 
uchylające decyzję nr 661/2010/UE 
CELEX:32013R1315/PL

term 3

sieć kolejowa państwa członkowskiego lub jej część, o 
szerokości toru innej od nominalnej normatywnej 
europejskiej szerokości toru (1 435 mm), w przypadku 
której nie da się uzasadnić niektórych dużych inwestycji 
infrastrukturalnych pod względem korzyści i kosztów 
gospodarczych z uwagi na specyficzny charakter tej sieci 
związany z jej geograficznym oddaleniem lub peryferyjną 
lokalizacją

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1315/2013 w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej i 
uchylające decyzję nr 661/2010/UE 
CELEX:32013R1315/PL

1559013 en journey

1559013 pl 38 przejazd

Rozporządzenie Rady nr 1/2005 w 
sprawie ochrony zwierząt podczas 
transportu i związanych z tym działań 
oraz zmieniające dyrektywy 
64/432/EWG i 93/119/WE oraz 
rozporządzenie (WE) nr 1255/97 
CELEX:32005R0001/PL

term 3

„Dzięki odnowieniu infrastruktury pociągi towarowe 
pojadą szybciej, a więc skróci się czas 
<b>przejazdu</b> towarów, możliwy też będzie 
<b>przejazd</b> większej liczby składów.”

Inżynieria.com, <i>Nad 
Kanałem Kędzierzyńskim 
kolejarze postawili nowy 
most</i> 
https://inzynieria.com/drogi/mod
ernizacja_kolei/wiadomosci/569
81,nad-kanalem-kedzierzynskim-
kolejarze-postawili-nowy-most 
[20.9.2021]

48 TRANSPORT

cała operacja transportu z miejsca wyjazdu do miejsca 
przeznaczenia, w tym rozładowanie, umieszczanie w 
odpowiednich pomieszczeniach i załadowanie mające 
miejsce na pośrednich etapach przewozu

Rozporządzenie Rady nr 1/2005 w 
sprawie ochrony zwierząt podczas 
transportu i związanych z tym działań 
oraz zmieniające dyrektywy 
64/432/EWG i 93/119/WE oraz 
rozporządzenie (WE) nr 1255/97 
CELEX:32005R0001/PL

3501993 en keeper

3501993 pl 39 dysponent

Dyrektywa PE i Rady nr 2016/797 w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

term 3

„Każdy <b>dysponent</b> pojazdu kolejowego, który 
chce zarejestrować pojazd w krajowym rejestrze 
pojazdów kolejowych (NVR) musi posiadać 
identyfikator dysponenta (VKM).”

Urząd Transportu Kolejowego, 
Rejestracja pojazdów, 
Dysponenci 
https://www.utk.gov.pl/pl/uslugi
/dysponenci/uslugi-dla-
dysponentow/rejestracja-
pojazdow/17557,Oznaczenie-
dysponenta-VKM.html 
[20.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

osoba fizyczna lub prawna, która będąc właścicielem 
danego pojazdu lub posiadając prawo do korzystania z 
niego, wykorzystuje ten pojazd jako środek transportu i 
figuruje w takim charakterze w rejestrze pojazdów

Dyrektywa PE i Rady 2016/797 w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

884391 en light rail

884391 pl 40 kolej miejska

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/PL

term 3

„Społecznicy wspólnie z byłym prezesem Kolei 
Dolnośląskich (...) przekonywali, że linia <b>kolei 
miejskiej</b> z Leśnicy, przez Nowy Dwór i Muchobór, 
na Dworzec Główny, kursująca co 20 minut byłaby 
odpowiednią zachętą, by osoby przemierzający 
codziennie tę trasę samochodami, przesiadły się na 
komunikację miejską.”

Tu Wrocław, <i>Kolej miejska 
rozkorkuje Wrocław? „Trzeba 
zacząć jak najszybciej”</i> 
https://www.tuwroclaw.com/wia
domosci,kolej-miejska-
rozkorkuje-wroclaw-trzeba-
zaczac-jak-najszybciej,wia5-
3266-52336.html [15.10.2021]

termin ten ma 
zastosowanie w 
dziedzinie statystyki 
transportu

Na podst.: Eurostat, 
Międzynarodowe 
Forum Transportu, 
<i>Ilustrowany 
słownik statystyk 
transportu</i>, 
Wydanie czwarte, s. 
10 
https://ec.europa.eu/eu
rostat/ramon/coded_fil
es/transport_glossary_
4_ed_PL.pdf 
[15.10.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy, transport 
kolejowy, sieć 
kolejowa

kolej przeznaczona do transportu pasażerów, często 
składająca się z szynowych wagonów o napędzie 
elektrycznym, poruszających się pojedynczo lub w krótkich
zespołach po nieruchomych podwójnych szynach na 
trasach, gdzie odległość między stacjami/przystankami 
wynosi na ogół mniej niż 1200 m

Na podst.: Rozporządzenie PE i Rady 
nr 2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/PL

w porównaniu z metrem 
lekka kolej ma lżejszą 
konstrukcję, jest 
zaprojektowana na 
mniejsze
obciążenia ruchem i 
zazwyczaj porusza się z 
niższą prędkością. Źródło 
zasilania stanowi
zwykle napowietrzna 
linia elektryczna za 
pośrednictwem 
drążkowego odbieraka 
prądu lub
ślizgowego odbieraka 
prądu. Niekiedy trudno 
jest dokonać ścisłego 
rozróżnienia między 
koleją
miejską a tramwajami – 
tramwaje zazwyczaj nie 
są oddzielone od ruchu 
miejskiego, natomiast
kolej miejska może być 
oddzielona od innych 
systemów ruchu

Eurostat, 
Międzynarodowe 
Forum Transportu, 
<i>Ilustrowany 
słownik statystyk 
transportu</i>, 
Wydanie czwarte, s. 10 
https://ec.europa.eu/eur
ostat/ramon/coded_files
/transport_glossary_4_
ed_PL.pdf 
[15.10.2021]
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1697093 en load capacity

1697093 pl 41 ładowność

Rozporządzenie PE i Rady nr 
70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:32012R0070/PL

term 3

„Kodeksu drogowy określa również dopuszczalną 
<b>ładowność</b> samochodu, jest to największa masa 
ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd. Stanowi 
ona różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy 
własnej pojazdu.”

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 
Prace Sejmu, Posiedzenia 
Sejmu, Interpelacje, zapytania, 
pytania i oświadczenia 
poselskie, <i>Interpelacja nr 
27145
do ministra infrastruktury i 
rozwoju w sprawie interpretacji 
przepisów dotyczących 
samochodów o dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdów do 
3,5 t</i> 
https://www.sejm.gov.pl/sejm7.
nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5
9BB06A2 [30.11.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

maksymalna masa towarów deklarowana jako 
dopuszczalna przez właściwe władze państwa rejestracji 
pojazdu

Rozporządzenie PE i Rady nr 70/2012 
w sprawie sprawozdań statystycznych 
w odniesieniu do transportu drogowego 
rzeczy CELEX:32012R0070/PL

1622683 en loading

1622683 pl 42 załadunek

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/PL

term 3

„Jakkolwiek załadowca nie ma możliwości ani 
uprawnień dotyczących wyboru i kontroli środka 
transportu, którym ładunek jest przemieszczany poza 
miejscem <b>załadunku</b>, to bezsprzecznym jest, że 
załadowca powinien zwrócić uwagę, czy pojazd po 
<b>załadunku</b> nie będzie powodował przekroczenia 
dopuszczalnych norm.”

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w 
Warszawie (sygn. akt VI SA/Wa 
2252/14) 
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-
pisma-urzedowe/orzeczenia-
sadow/vi-sa-wa-2252-14-wyrok-
wojewodzkiego-sadu-
521827984 [15.10.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

zespół czynności związanych z umieszczeniem ładunków 
na środku transportowym

Media Logistyka, <i>Słownik 
logistyczny</i> 
https://www.logistyka.net.pl/slownik-
logistyczny/szczegoly/1630,zaladunek 
[15.10.2021]

1668541 en local traffic

1668541 pl 43 ruch lokalny

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1315/2013
w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej i 
uchylające decyzję nr 661/2010/UE 
CELEX:32013R1315/PL

term 3

„<b>Ruch lokalny</b> związany z przemieszczaniem 
się między centrum aglomeracji a
strefą suburbiów ulegnie zmniejszeniu zapewne tylko w 
niewielkim stopniu. Konieczne są
więc inne rozwiązania ograniczające negatywne 
oddziaływania.”

Jędrzej Gadziński, 
<i>Funkcjonowanie lokalnego 
systemu transportowego
na tle współczesnych procesów 
urbanizacyjnych
w aglomeracji poznańskiej</i>, 
Rozprawa doktorska, 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 2013 
https://repozytorium.amu.edu.pl/
bitstream/10593/6284/1/Praca%
20doktorska.pdf [15.10.2021]
   

termin przysparza 
problemów 
definicyjnych, gdyż 
pojęcie „ruch lokalny” 
nie zostało 
zdefiniowane w 
Ustawie z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 908, z późn. 
zm.)

Odpowiedź sekretarza 
stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury – z 
upoważnienia ministra 
–  na interpelację nr 
18149 w sprawie 
ograniczeń w ruchu 
drogowym na drogach 
wojewódzkich nr 670 
i 671 w woj. 
podlaskim dnia 29 
października 2010 r. 
https://orka2.sejm.gov
.pl/IZ6.nsf/main/2E8F
5502 [15.10.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

ruch drogowy, który, w przeciwieństwie do ruchu 
tranzytowego odbywa się na niewielkim obszarze

Na podst.: Beata Mazurek, 
<i>Zapytanie nr 1015
do ministra infrastruktury i 
budownictwa w sprawie budowy 
północnej obwodnicy Chełma</i> 
https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/Inter
pelacjaTresc.xsp?key=3632AB9B 
[15.10.2021]

1600009 en locomotive depot

1600009 pl 44 lokomotywownia

Rozporządzenie KE nr 1302/2014 w 
sprawie technicznej specyfikacji 
interoperacyjności odnoszącej się do 
podsystemu „Tabor —
lokomotywy i tabor pasażerski” 
systemu kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32014R1302/PL

term 3

„Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytów w Katowicach 
wpisał do rejestru zabytków dwuwachlarzową halę 
lokomotywowni z dwiema obrotnicami. Wpis objął 
także wieżą ciśnień i przyległy budynek dawnej 
ślusarni.”

Portal Kolejowy, 
<i>Lokomotywownia w 
Katowicach wpisana do rejestru 
zabytków</i> 
https://kolejowyportal.pl/lokomo
tywownia-w-katowicach-
wpisana-do-rejestru-zabytkow/ 
[30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

jednostka organizacyjna kolejowej gospodarki trakcyjnej, 
zajmująca się eksploatacją, utrzymaniem i bieżącymi 
naprawami przydzielonych jej lokomotyw

Eugeniusz Mazur, <i>Słownik geografii
transportu i łączności</i>, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 1998

1876287 en logistic centre

1876287 pl 45 centrum logistyczne

Decyzja Komisji w sprawie pomocy 
państwa, którą Niemcy zamierzają 
przyznać firmie DHL (zgłoszona jako 
dokument nr C 18/07 (ex N 874/06)) 
CELEX:32008D0878/PL

term 3

„Celem budowy <b>centrum logistycznego</b> jest 
połączenie pomieszczeń handlowych i
magazynowych w gospodarczo korzystnym i 
racjonalnym miejscu, w którym przecinają się
różne szlaki transportowe.”

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, <i>Oferta 
budowy centrum logistycznego 
w Obwodzie Pskowskim</i> 
https://www.parp.gov.pl/files/11
2/152/153/154/8437.pdf 
[15.10.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i 
organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne 
związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem 
i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, 
świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub 
odbiorcy podmioty gospodarcze

Media Logistyka, <i>Słownik 
logistyczny</i> 
https://www.logistyka.net.pl/slownik-
logistyczny/szczegoly/90,centrum_logis
tyczne [15.10.2021]
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3518473 en logistic platform

3518473 pl 46 platforma logistyczna

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1315/2013 w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej i 
uchylające decyzję nr 661/2010/UE 
CELEX:32013R1315/PL

term 3

„W początkowej fazie inwestycji <b>platforma 
logistyczna</b> będzie obejmować obszar o łącznej
powierzchni 25-30 ha, z czego 3 ha będzie zajmował 
port śródlądowy, którego
roczne możliwości przeładunkowe będą oscylować w 
granicy 750 tys. ton.”

Agata Myszka, Maja 
Cieczko,<i>Platforma 
logistyczna w Solcu Kujawskim 
jako szansa na zwiększenie 
przepustowości zaplecza Portu 
Gdańsk</i>, „Journal of 
Translogistics”, 2019, 5 (1), s. 
41-
51https://yadda.icm.edu.pl/yadd
a/element/bwmeta1.element.bazt
ech-56385ac9-1920-45e0-b3cd-
8dd63db02c83/c/Myszka_Platfo
rma_logistyczna_1_2019.pdf.pd
f [15.10.2021]

48 TRANSPORT

obszar bezpośrednio połączony z infrastrukturą 
transportową transeuropejskiej sieci transportowej, w tym z 
co najmniej jednym terminalem towarowym, i który 
umożliwia prowadzenie działań logistycznych

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1315/2013 w sprawie unijnych 
wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej i 
uchylające decyzję nr 661/2010/UE 
CELEX:32013R1315/PL

1668540 en long-distance traffic

1668540 pl 47 ruch dalekobieżny

Dyrektywa PE i Rady nr 2016/797 w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

term 3

„Szczegółowe cele Projektu obejmują między innymi: 
stworzenie bezpiecznego, komfortowego odcinka drogi 
ekspresowej o wysokiej przepustowości, stanowiącego 
część trans-europejskiego korytarza transportowego sieci
TEN-T Morze Północne  – Morze Bałtyckie, 
oferującego wysoki komfort podróży dla ruchu 
dalekobieżnego o dużej prędkości, (...).”

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
<i>Budowa drogi ekspresowej 
S61 Szczuczyn - Budzisko 
(granica państwa)</i> 
https://www.archiwum.gddkia.g
ov.pl/pl/aprint/22180/Budowa-
drogi-ekspresowej-S61-
Szczuczyn-Budzisko-granica-
panstwa [15.10.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

podróż, która zajmuje więcej niż jeden dzień, najczęściej 
dotyczy ruchu międzynarodowego lub krajowego w 
państwach o bardzo dużej powierzchni

Na podst.: 24 Cargo <i>Transport 
towarów – czym jest, czego 
dotyczy?</i> 
https://24cargo.pl/transport-towarow-
czym-jest-czego-dotyczy/ [15.10.2021]

en manoeuvre

pl 48 manewr

Rozporządzenie KE nr 1302/2014 w 
sprawie technicznej specyfikacji 
interoperacyjności odnoszącej się do 
podsystemu „Tabor —
lokomotywy i tabor pasażerski” 
systemu kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32014R1302/PL

term 3

„Podczas kontroli stwierdzono, że <b>manewry</b> 
lokomotywą EU07 w rejonie nastawni KO prowadzone 
są bez wymaganego sygnału Tb1 – oznaczenie przodu i 
tyłu pojazdu trakcyjnego.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Brak sygnału Tb1 z tyłu 
lokomotywy podczas 
manewrów</i> 
https://www.utk.gov.pl/pl/aktual
nosci/6799,Brak-sygnalu-Tb1-z-
tylu-lokomotywy-podczas-
manewrow.html [15.12.2021]

zamierzony ruch pojazdu kolejowego albo składu 
pojazdów kolejowych oraz związane z nim czynności na 
drodze kolejowej, z wyjątkiem wjazdu, wyjazdu i 
przejazdu pociągu

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. 
2021.1984) https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzu-dziennik-ustaw/transport-
kolejowy-17029070

1596320 en monorail railway

1596320 pl 49 kolej jednoszynowa

Rozporządzenie KE nr 213/2008 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące 
procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmiany CPV 
CELEX:32008R0213/PL

term 3

„Zasadniczą cechą odróżniającą <b>kolej 
jednoszynową</b> od klasycznej kolei dwuszynowej 
jest zdecydowanie inna proporcja między szerokością 
pojazdu i szerokością toru. Pojazdy kolei jednoszynowej 
są zawsze zdecydowanie szersze od toru, co sprawia, że 
pojazd doznaje poprzecznych wychyleń podczas jazdy, 
szczególnie wtedy, gdy porusza się po łukach trasy.”

Dominik Bednarek, Danuta 
Bryja, <i>Układy konstrukcyjne 
kolei jednoszynowych</i>, 
„Przegląd komunikacyjny”, 
2015, 6 s. 28-32 
http://www.transportation.overvi
ew.pwr.edu.pl/UPLOAD/BAZA-
ARTYKULOW/PL/2015/06/A_
PL_15_06_05.pdf [15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

rodzaj kolei szynowej, w której pojazd porusza się po 
jednej szynie, znajdujący zastosowanie w infrastrukturze w 
dużych miastach

Wiesław Piekarski, Grzegorz Maj, 
<i>Środki transportu. Tom 1</i>, 
Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 
2012, s.122

szyna po której porusza 
się pojazd, znajduje się 
zazwyczaj na wysokości 
kilku metrów np. 6 m nad 
ziemią

Wiesław Piekarski, 
Grzegorz Maj, 
<i>Środki transportu. 
Tom 1</i>, 
Wydawnictwo 
Polihymnia, Lublin 
2012, s.122

1214361 en narrow-gauge railway

1214361 pl 50 kolej wąskotorowa

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r.
o zmianie ustawy o transporcie 
kolejowym (Dz. U. 2021 poz. 780) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=NIM:2021
02929

term 3

„W dzisiejszych czasach <b>kolej wąskotorowa</b> 
tylko
w niektórych przypadkach jest wykorzystywana w 
celach przewozu towarów. Częściej stanowi
atrakcję turystyczną i swoiste dziedzictwo kultury, 
zapewniające możliwość podróży
wyjątkowym, historycznym taborem w miejscach o 
szczególnych walorach przyrodniczych
i historycznych.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Kolej wąskotorowa w Polsce
Dane rynkowe oraz zasady 
funkcjonowania,
bezpieczeństwo, ochrona 
dziedzictwa kolei</i>, 
Warszawa 2017 
https://utk.gov.pl/download/1/38
576/kolejwaskotorowa20170619
publ3.pdf [15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

kolej, której tory mają szerokość mniejszą niż 1435 mm

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. 
2021.1984) https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzu-dziennik-ustaw/transport-
kolejowy-17029070
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778647 en national transport

778647 pl 51 transport krajowy

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643
w sprawie statystyki transportu 
kolejowego CELEX:32018R0643/PL

term 3

„W strukturze przewozów <b>transportem 
krajowym</b> według grup ładunków największy 
udział w 2013 r.
stanowiły przewozy rud metali i pozostałych produktów 
górnictwa i kopalnictwa (33,5%), (…).”

Główny Urząd Statystyczny – 
Urząd Statystyczny w 
Szczecinie, <i> Transport 
drogowy w Polsce w latach 
2012 i 2013</i>, Warszawa 
2015, s. 53 
https://stat.gov.pl/files/gfx/portal
informacyjny/pl/defaultaktualnos
ci/5511/6/3/1/transport_drogowy
_w_polsce_w_latach_2012_i_20
13.pdf [30.10.2021] 

48 TRANSPORT

transport między dwoma miejscami (miejscem 
załadunku/rozpoczęcia podróży a miejscem 
rozładunku/zakończenia podróży) znajdującymi się w 
danym kraju, mogący obejmować tranzyt poprzez 
terytorium państwa drugiego

Na podst.: Rozporządzenie PE i Rady 
nr 2018/643
w sprawie statystyki transportu 
kolejowego CELEX:32018R0643/PL

en on-board staff

pl 52 personel pokładowy

Dyrektywa PE i Rady nr 2016/797 w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

term 3

„Blisko 1/3 pań w Unii pracuje jako <b>personel 
pokładowy</b>, a nieco ponad 2% jako maszyniści, 
chociaż w Belgii liczba ta sięga niemal 5%. W latach 
2013-2016 odnotowano znaczny wzrost zatrudnienia 
kobiet w branży kolejowej. O ponad 3% wzrosła kobiet 
pracujących  jako <b>personel pokładowy</b> pociągu 
oraz na stanowiskach inżynierskich.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Kolej na kobiety</i> 
https://www.utk.gov.pl/pl/uslugi
/maszynisci/aktualnosci-dla-
maszyni/15747,Kolej-na-
kobiety.html [30.10.2021]

kierownik pociągu, konduktor lub inny przedstawiciel 
przewoźnika, który upoważniony jest m.in. do: sprzedaży 
biletów, kontroli dokumentów przewozu, dokumentów
poświadczających uprawnienia do bezpłatnych albo 
ulgowych przejazdów, sprzedaży i legalizacji biletów, 
udzielania informacji, zamieszczania poświadczeń na 
biletach, czuwania nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i 
porządku w pociągu

Koleje Śląskie, <i>Regulamin 
przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez 
Koleje Śląskie</i> 
https://www.kolejeslaskie.com/wp-
content/uploads/2021/04/K%C5%9A-
Regulamin_20210510.pdf (30.10.2021)

synonim: drużyna 
konduktorska; nie mylić z
terminem „personel 
pokładowy” odnoszącym 
się do lotnictwa 
[IATE:1346377].

157374 en operability

157374 pl 53 gotowość eksploatacyjna

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2016/424 w sprawie urządzeń kolei 
linowych i uchylenia dyrektywy 
2000/9/WE CELEX:32016R0424/PL

term 3

„Przed każdym wyjazdem kierowca pojazdu 
pożarniczego: sprawdza <b>gotowość 
eksploatacyjną</b> pojazdu pożarniczego oraz jego 
bezpieczeństwo dla ruchu; zabezpiecza wszelkie 
elementy wysuwane i ruchome pojazdu pożarniczego 
(…).”

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie szczegółowych 
warunków bezpieczeństwa i 
higieny służby strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz.U. 2021.1681 Dział VIII §  
59.) https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzu-dziennik-
ustaw/szczegolowe-warunki-
bezpieczenstwa-i-higieny-sluzby-
strazakow-19145487

48 TRANSPORT, 
4806 POLITYKA 
TRANSPORTOWA, 
polityka transportowa, 
bezpieczeństwo 
transportu

wszelkie przepisy i środki natury technicznej, które mają 
wpływ na projekt i jego realizację oraz są niezbędne dla 
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń

Dyrektywa PE i Rady 2000/9/WE 
odnosząca się do urządzeń kolei 
linowych przeznaczonych do przewozu 
osób CELEX:32000L0009/PL

en operating ban

pl 54 zakaz wykonywania przewozów

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2111/2005 w sprawie ustanowienia 
wspólnotowego wykazu 
przewoźników lotniczych 
podlegających zakazowi 
wykonywania przewozów w ramach 
Wspólnoty i informowania pasażerów 
korzystających z transportu lotniczego 
o tożsamości przewoźnika lotniczego 
wykonującego przewóz oraz 
uchylające art. 9 dyrektywy 
2004/36/WE 
CELEX:32005R2111/PL

term 3

„Komisja Europejska dokonała kolejnej, 17. aktualizacji 
wykazu linii lotniczych podlegających <b>zakazowi 
wykonywania przewozów</b> w Unii Europejskiej. Z 
wykazu wykreślono niektóre linie lotnicze – w tym 
czterech przewoźników towarowych z Indonezji oraz 
jednego przewoźnika z Ukrainy, którzy skutecznie 
uporali się z zarzucanymi im niedociągnięciami w 
zakresie bezpieczeństwa.”

Urząd Lotnictwa Cywilnego, 
<i>Czarna lista 
przewoźników</i> 
https://www.ulc.gov.pl/pl/publik
acje/wiadomosci/1334-czarna-
lista-przewonikow-sp-961 
[30.10.2021]

termin ten ma 
zastosowanie w 
dziedzinie transportu 
lotniczego

Rozporządzenie PE i 
Rady nr 2111/2005 w 
sprawie ustanowienia 
wspólnotowego 
wykazu 
przewoźników 
lotniczych 
podlegających 
zakazowi 
wykonywania 
przewozów w ramach 
Wspólnoty i 
informowania 
pasażerów 
korzystających z 
transportu lotniczego 
o tożsamości 
przewoźnika 
lotniczego 
wykonującego 
przewóz oraz 
uchylające art. 9 
dyrektywy 
2004/36/WE 
CELEX:32005R2111/
PL

odmowa, zawieszenie, uchylenie lub ograniczenie 
zezwolenia na wykonywanie przewozu lub zezwolenia 
technicznego przewoźnika lotniczego ze względów 
bezpieczeństwa lub wszelkie równoważne środki 
bezpieczeństwa podjęte w stosunku do przewoźnika 
lotniczego nieposiadającego praw przewozowych we 
Wspólnocie, ale którego statek powietrzny mógłby w 
przeciwnym przypadku zostać użyty, na podstawie umowy 
dzierżawy, do wykonywania przewozów w ramach 
Wspólnoty

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2111/2005 w sprawie ustanowienia 
wspólnotowego wykazu przewoźników 
lotniczych podlegających zakazowi 
wykonywania przewozów w ramach 
Wspólnoty i informowania pasażerów 
korzystających z transportu lotniczego o
tożsamości przewoźnika lotniczego 
wykonującego przewóz oraz uchylające 
art. 9 dyrektywy 2004/36/WE 
CELEX:32005R2111/PL

1594989 en outward journey

1594989 pl 55 podróż do miejsca przeznaczenia
Wyrok Trybunału z dnia 10 lipca 
2008 r. w sprawie C-173/07 
CELEX:62007CJ0173/PL

term 2

„Powodowie (…) podali, że bez żadnych komplikacji 
zostali wpuszczeni na pokład i odbyli <b>podróż do 
miejsca przeznaczenia</b>, gdzie spędzili zaplanowany 
urlop, zaś problemy pojawiły się w podróży powrotnej.”

Wyrok Sądu Rejonowego w 
Opolu IX Wydział Cywilny z 
dnia 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt 
IX C 2214/14) 
http://orzeczenia.opole.sr.gov.pl/
content/$N/155015350004503_I
X_C_002214_2014_Uz_2015-
12-01_001 [30.10.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy
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790985 en outward-and-return journey

790985 pl 56 podróż do miejsca przeznaczenia i 
z powrotem

Wyrok Trybunału z dnia 10 lipca 
2008 r. w sprawie C-173/07 
CELEX:62007CJ0173/PL

term 2
„Wolontariusz nie ponosił żadnych kosztów. Koszty za 
<b>podróż do miejsca przeznaczenia i z powrotem</b> 
do kraju – były mu w 100% zwrócone.”

Federacja Zielonych GAJA, 
<i>EVS (realizowany w latach 
2000-2009)</i> 
http://gajanet.pl/projekty/evs/ 
[30.10.2021]

10 UNIA 
EUROPEJSKA, 1006 
instytucje UE i 
europejska służba 
publiczna, europejska 
służba cywilna

1401338 en overtaking, passing

1401338 pl 57 wyprzedzanie Dyrektywa Rady w sprawie praw 
jazdy CELEX:31991L0439/PL term 3

„Organizator transportu nie posiada również
informacji o tym, na których stacjach możliwe będzie 
<b>wyprzedzanie</b> pociągów regionalnych
i towarowych przez szybsze pociągi dalekobieżne (…).”

Na podst.: Urząd Transportu 
Kolejowego, <i>Kolej w 
województwach –
wykorzystanie i polityka 
transportowa</i> 
https://dane.utk.gov.pl/download
/1/51474/Analizawykorzystkolei
wwojewodztwach8.pdf 
[30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika
ruchu poruszającego się w tym samym kierunku

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 
Nr 98 poz. 602) 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downlo
ad.xsp/WDU19970980602/U/D199706
02Lj.pdf

1214301 en passenger coach

1214301 pl 58 wagon osobowy

Decyzja KE w sprawie technicznej 
specyfikacji interoperacyjności w 
zakresie podsystemu „Ruch 
kolejowy”
transeuropejskiego systemu kolei 
konwencjonalnych 
CELEX:32012D0464/PL

term 3

„Wagony restauracyjne, które wzmocniły flotę PKP 
Intercity, powstały w wyniku naprawy okresowej na 5. 
poziomie utrzymania wraz z modernizacją 
przedziałowych <b>wagonów osobowych</b> 145Ab.”

Raport Kolejowy, <i>PKP 
Intercity odebrało 
zmodernizowane wagony 
restauracyjne</i> 
https://raportkolejowy.pl/pkp-
intercity-odebralo-
zmodernizowane-wagony-
restauracyjne/ [15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

pojazd nietrakcyjny w składzie stałym lub zmiennym, 
przeznaczony do przewozu pasażerów

Decyzja KE nr C(2011) 2737 w 
sprawie technicznej specyfikacji 
interoperacyjności odnoszącej się do 
podsystemu „Tabor – lokomotywy i 
tabor pasażerski” w transeuropejskim 
systemie kolei konwencjonalnych 
CELEX:32011D0291/PL

159210 en passenger hub

159210 pl 59 pasażerski węzeł przesiadkowy

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2016/797 w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei w 
Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

term 3

„Autobusowa komunikacja miejska (...) łączy lotnisko z 
najważniejszym dworcem
kolejowym w mieście oraz z dużymi osiedlami 
mieszkaniowymi, położonymi w centralnej
części miasta, a także przebiega przez najważniejszy 
<b>pasażerski węzeł przesiadkowy</b> na
Rondzie Jagiellonów.”

Ministerstwo Infrastruktury i 
Rozwoju, <i>Studium 
zrównoważonego rozwoju 
systemów transportowych 
powiatów bydgoskiego i 
toruńskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem miest 
Bydgoszczy i Torunia. Diagnoza 
stanu istniejącego i analizy
ruchu dla Obszaru Partnerstwa
CZĘŚĆ I A</i> Bydgoszcz 
2015, s. 271 
https://www.konsultacje.torun.pl
/sites/default/files/pictures/ks_20
15_zrownowazony_transport_cz
ia.pdf [30.10.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy, transport 
kolejowy

miejsce umożliwiające pasażerom dogodną zmianę środka 
transportu wyposażone w niezbędną
dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności:
miejsca postojowe, przystanki, punkty sprzedaży biletów
i systemy informacyjne

Na podst.: Ustawa z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. nr 5 poz. 13) 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downlo
ad.xsp/WDU20110050013/O/D201100
13.pdf

3538789 en passing loop

3538789 pl 60 mijanka

Decyzja wykonawcza Komisji nr 
C(2011) 6383 w sprawie wspólnych 
specyfikacji rejestru infrastruktury 
kolejowej CELEX:32011D0633/PL

term 3

„Po rozbiórce starego toru wybudowany zostanie nowy 
wraz z siecią trakcyjną i urządzeniami sterowania 
ruchem kolejowym. Dobudowany zostanie drugi tor, 
<b>mijanka</b> o długości blisko 1 km, który zapewni 
możliwość mijania się pociągów na jednotorowej trasie 
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała.”

Wadowice24.pl, <i>Trwa 
budowa mijanki kolejowej w 
Barwałdzie Średnim. Kiedy 
koniec prac?</i> 
https://www.wadowice24.pl/no
we/pieniadze/16595-trwa-
budowa-mijanki-kolejowej-w-
barwaldzie-srednim-kiedy-
koniec-prac.html [30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

odcinek drogi szynowej umożliwiający krzyżowanie się 
pociągów jadących w przeciwnych kierunkach (na liniach 
jednotorowych) lub wyprzedzanie pociągów wolniejszych 
przez szybsze, jadące w tym samym kierunku

Kazimierz Towpik, <i>Infrastruktura 
transportu kolejowego</i>, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2004, s. 40

1689899 en place of loading

1689899 pl 61 miejsce załadunku

Rozporządzenie PE i Rady nr 
70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:32012R0070/PL

term 3

„W związku z brakiem możliwości skierowania na 
parking, który mógłby przyjąć tak duże pojazdy, 
inspektorzy ITD. Zawrócili transport do <b>miejsca 
załadunku</b>, znajdującego się 3 kilometry od miejsca 
kontroli.”

Na podst.: Główny Inspektorat
Transportu Drogowego, 
<i>Silosy ponad normę. 
Transport bez odpowiedniego 
zezwolenia</i> 
https://www.gov.pl/web/gitd/silo
sy-ponad-norme-transport-bez-
odpowiedniego-zezwolenia 
[20.11.2021]

16 EKONOMIA, 
1631 analiza 
ekonomiczna, 
statystyka

pierwsze miejsce, w którym następuje załadunek towarów 
na pojazd do transportu rzeczy, a który był wcześniej 
całkowicie pusty 

Na podst.: Rozporządzenie PE i Rady 
nr 70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:32012R0070/PL

1689900 en place of unloading

1689900 pl 62 miejsce rozładunku

Rozporządzenie PE i Rady nr 
70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:32012R0070/PL

term 3

„Wyznaczony kierowca w uzgodnionym terminie 
podstawił się pod załadunek, a następnie dotarł z 
przewożonym towarem pod wskazane <b>miejsce 
rozładunku</b> w uzgodnionym terminie.”

Wyrok
Sądu Rejonowego w Toruniu
z dnia 4 czerwca 2018 r.
(sygn. akt V GC 2038/17) 
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-
pisma-urzedowe/orzeczenia-
sadow/v-gc-2038-17-wyrok-
sadu-rejonowego-w-toruniu-
522709394 [20.11.2021]

16 EKONOMIA, 
1631 analiza 
ekonomiczna, 
statystyka

ostatnie miejsce, gdzie zostały rozładowane towary z 
pojazdu do transportu rzeczy, który w następstwie jest 
całkowicie pusty 

Na podst.: Rozporządzenie PE i Rady 
nr 70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:32012R0070/PL
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2250370 en placing in service

2250370 pl 63 dopuszczenie do eksploatacji

Dyrektywa PE i Rady nr 2016/797 w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

term 3

„Procedury <b>dopuszczenia do eksploatacji</b> 
wyrobów krajowych są bardzo skomplikowanym 
procesem. Urząd Transportu Kolejowego zapewnia, że 
widzi potrzebę ich uproszczenia i zmniejszenia 
formalnych obciążeń.”

Rynek Kolejowy, <i>Co może 
się zmienić w dopuszczeniu do 
eksploatacji wyrobów 
kolejowych?</i> 
https://www.rynek-
kolejowy.pl/mobile/co-moze-sie-
zmienic-w-dopuszczeniu-do-
eksploatacji-wyrobow-
kolejowych-99000.html 
[30.11.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

wszystkie czynności, w wyniku których podsystem zostaje 
wprowadzony do eksploatacji

Dyrektywa PE i Rady nr 2016/797 w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

en rail gauge

pl 64 rozstaw szyn

Umowa między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Bułgarii, 
ustanawiająca określone warunki dla 
drogowego przewozu towarów oraz 
wspierania transportu 
kombinowanego

term 3

„Fakt, że na wielkich obszarach Europy przyjęto 
stephensonowski
<b>rozstaw szyn</b> jest zapewne pochodną wpływu 
inżynierii brytyjskiej.
Nie przeszkodziła ona przyjęciu innych szerokości toru 
w niektórych
krajach, co może wskazywać na decydującą rolę 
polityki rządów na
wczesnym etapie budowy kolei.”

Jacek Wesołowski, 
<i>Historyczne uwarunkowania 
tworzenia systemów kolejowych 
na
świecie (6). Różnice techniczne 
w kształtowaniu sieci</i>, 
„Technika Transportu 
Szynowego”, 2020, 7-8, s. 12-
16 
http://grzegorz.jagodzinski.prv.p
l/kolej/ [30.11.2021]

najmniejsza odległość między liniami prostopadłymi do 
powierzchni tocznej, przecinającymi każdy profil główki 
szyny w zakresie od 0 do 14 mm poniżej powierzchni 
tocznej

Rozporządzenie Komisji UE nr 
1299/2014 dotyczące technicznych 
specyfikacji interoperacyjności 
podsystemu „Infrastruktura” systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32014R1299/PL

także: szerokość toru lub 
prześwit toru

Grzegorz Jagodziński, 
<i>Prześwit linii 
kolejowych i 
tramwajowych na 
świecie</i> 
http://grzegorz.jagodzin
ski.prv.pl/kolej/ 
[30.11.2021]

1225355 en rail transport

1225355 pl 65 transport kolejowy

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/PL

term 3

„Najniższy udział węgla w <b>transporcie 
kolejowym</b> w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano w 
2020 r. Było to związane z mniejszym 
zapotrzebowaniem energetycznym w okresie pandemii 
Covid-19.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Co woziła kolej przez 
ostatnią dekadę?</i> 
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/
17534,Co-wozila-kolej-przez-
ostatnia-dekade.html 
[15.12.2021] 

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy; 
52 ŚRODOWISKO

podstawowa gałąź transportu służąca do przemieszczania 
osób i/lub ładunków, gdzie do świadczenia tych usług 
wykorzystuje się środki transportu kolejowego składające 
się z zestawów: lokomotywa z wagonami lub zestaw 
trakcyjny

Wiesław Piekarski, Grzegorz Maj, 
<i>Środki transportu. Tom 1</i>, 
Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 
2012, s. 95

61818 en rail-borne vehicle

61818 pl 66 pojazd poruszający się po szynach

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/PL

term 3

„Kolejna zmiana dotyczy pojazdów szynowych. Jeśli 
znaki nie określają, który pojazd powinien przejechać 
jako pierwszy, wówczas tramwaj, czy inny <b>pojazd 
poruszający się po szynach</b>, ma bezwzględne 
pierwszeństwo.”

Motofakty.pl, <i>Nowe 
przepisy drogowe</i> 
https://www.motofakty.pl/artyku
l/nowe-przepisy-drogowe.html 
[30.11.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

ruchome urządzenie poruszające się
wyłącznie po szynach, wprawiane w ruch za pomocą 
własnego
układu napędowego (pojazdy trakcyjne) lub też ciągnięte 
przez
inny pojazd (wagony pasażerskie, wagony doczepne 
wagonów
silnikowych, wagony kryte i wagony towarowe)

Rozporządzenie PE i Rady nr 91/2003 
w sprawie statystyki transportu 
kolejowego CELEX:2003R0091/PL 

1559340 en railroad

1559340 pl 67 droga kolejowa

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. 
2021.1984) https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzu-dziennik-ustaw/transport-
kolejowy-17029070

term 3
„Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca wykonujący 
przewozy na <b>drodze kolejowej</b>, której zarządca 
nadał status infrastruktury nieczynnej.”

Kolej na prawo – Blog o prawie 
kolejowym, <i>Zmiany w 
katalogu kar pieniężnych w 
Ustawie o transporcie 
kolejowym – część I</i> 
http://kolejnaprawo.pl/2017/12/1
9/zmiany-w-katalogu-kar-
pienieznych-w-ustawie-o-
transporcie-kolejowym-czesc-i/ 
[15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy;
68 PRZEMYSŁ, 
6831 budownictwo i 
roboty publiczne

tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z elementami 
infrastruktury z nimi funkcjonalnie połączonymi, 
niezależnie od tego, czy zarządza nimi ten sam podmiot

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. 
2021.1984) https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzu-dziennik-ustaw/transport-
kolejowy-17029070

1600982 en rail-road vehicle

1600982 pl 68 pojazd szynowo-drogowy

Jerzy Merkisz, Łukasz Rymaniak, 
Piotr Lijewski i in., <i>Tests of 
ecological indicators of two-way 
vehicles meeting Stage IIIB and Stage 
IV standards in real operating 
conditions (Badania wskaźników 
ekologicznych pojazdów 
dwudrogowych spełniających 
standardy Stage IIIB i Stage IV w 
rzeczywistych warunkach 
eksploatacji)</i>, „Pojazdy 
Szynowe/Rail Vehicles”, 2020, 1, s. 
22 http://www.tabor.com.pl/wp-
content/uploads/2020/11/psz_1_2020.
pdf [15.12.2021] 

term 3

„Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o transporcie 
kolejowym, pojazd kolejowy specjalny
to pojazd przeznaczony do utrzymania, naprawy lub 
budowy infrastruktury kolejowej lub
przeznaczony do prowadzenia działań ratowniczych. 
Szczególnym przypadkiem pojazdu
specjalnego jest <b>pojazd szynowo-drogowy</b>.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Stanowisko Prezesa UTK
dotyczące zasad weryfikacji w 
procesie
dopuszczania do eksploatacji
i eksploatacji pojazdów
szynowo-drogowych z dnia 3 
kwietnia 2018</i> s. 3 
https://utk.gov.pl/download/1/43
702/Stanowiskopojazdydwutoro
we-dopublikacji.pdf 
[15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

rodzaj pojazdu specjalnego, posiadający platformę nośną, 
podwozie kolejowe oraz podwozie samochodowe, 
unoszone podczas jazdy po torach

Na podst.: Janusz Poliński, 
<i>Podsystemy transportu 
intermodalnego. Część II – podsystem 
bimodalny</i>, „Prace Instytutu 
Kolejnictwa” 2017, 155 
http://www.ikolej.pl/fileadmin/user_upl
oad/wydawnictwa/Prace_IK/155_3_Pol
inski_Podsystemy_transportu_intermod
alnego.Cz.II_-
_podsystem_bimodlany.pdf 
[15.12.2021]

1378641 en railway platform

1378641 pl 69 peron

Stanowisko Rady UE nr  3/2016 w 
sprawie przyjęcia dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie bezpieczeństwa kolei 
CELEX:52016AG0003(01)/PL

term 3
„Urząd Transportu Kolejowego podpowiada jak 
projektować uniwersalnie, żeby dworce i perony były 
dostępne dla osób z niepełnosprawnością.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Jak projektować, aby kolej 
była dostępna do 
wszystkich?</i> 
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/
13137,Jak-projektowac-aby-
kolej-byla-dostepna-do-
wszystkich.html [30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

budowla kolejowa umieszczona wzdłuż torów 
umożliwiająca wsiadanie do pociągów oraz wysiadanie z 
nich

Na podst.: Polskie Linie Kolejowe PKP 
S.A.<i>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 XI. Budowle</i>, 
Warszawa, 2017 https://www.plk-
sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_
prawne_i_przepisy/Standardy_techniczn
e/ST_TOM_XI_BUDOWLE_-
_obowiazuje_od_1_stycznia_2018_rok
u.pdf [30.12.2021]
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1601811 en ramp

1601811 pl 70 rampa
Wyrok trybunału z dnia 25 stycznia 
2018 r. w sprawie C‑314/16 
CELEX:62016CJ0314/PL

term 3

„Polskie Linie Kolejowe modernizują <b>rampę</b> 
przeładunkową w Elblągu. Obiekt znajduje się przy 
ulicy Mazurskiej, przy sporadycznie dziś używanej linii 
Kolei Nadzalewowej.”

Elbląg.24, <i>Rampa kolejowa 
w Elblągu zostanie 
przebudowana. Ma znaczenie 
obronne</i> 
http://elblag24.pl/rampa-
kolejowa-w-elblagu-zostanie-
przebudowana-ma-znaczenie-
obronne/ [30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy, transport 
kolejowy

budowla równoległa lub prostopadła do osi toru wykonana 
z zachowaniem wymagań skrajni kolejowej umożliwiająca 
bezpośredni załadunek i wyładunek

Na podst.: Polskie Linie Kolejowe PKP 
S.A.<i>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 XI. Budowle</i>, 
Warszawa, 2017 https://www.plk-
sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_
prawne_i_przepisy/Standardy_techniczn
e/ST_TOM_XI_BUDOWLE_-
_obowiazuje_od_1_stycznia_2018_rok
u.pdf

817588 en reservation

817588 pl 71 rezerwacja

Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 24 października 2019 r. w 
sprawie
C-756/18
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-
urzedowe/orzeczenia-sadow/c-756-18-
mozliwosc-uzyskania-odszkodowania-
za-opozniony-522827730 
[30.12.2021]

term 3

„Transport lotniczy podlega szybkim procesom 
globalizacji, zaś
pasażerowie podróżujący wieloma liniami korzystają z 
tych samych
systemów <b>rezerwacji</b> i sprzedaży biletów 
lotniczych.”

Tadeusz Cisowski, <i>Rola 
internetu w kształtowaniu 
obsługi pasażerów linii 
lotniczych</i>, „Organizacja i 
zarządzanie”, 2018, 6 s. 1169-
1172 
https://yadda.icm.edu.pl/yadda/e
lement/bwmeta1.element.baztec
h-c7b1a434-e1e7-4a68-afee-
41d467ed8db7/c/216_006_A_Oi
Z_CISOWSKI.pdf

32 OŚWIATA I 
KOMUNIKACJA, 
3226 komunikacja 
społeczna;
48 TRANSPORT, 
4826 transport 
lotniczy i kosmiczny, 
transport lotniczy

fakt posiadania przez pasażera biletu lub innego dowodu 
potwierdzającego rejestrację przewozu przez przewoźnika 
lotniczego lub organizatora wycieczek

Na podst. Postanowienie
Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 24 października 2019 r. w 
sprawie
C-756/18
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-
urzedowe/orzeczenia-sadow/c-756-18-
mozliwosc-uzyskania-odszkodowania-
za-opozniony-522827730 [30.12.2021]

1214303 en restaurant car

1214303 pl 72 wagon restauracyjny

Decyzja KE nr 2011/314
w sprawie technicznej specyfikacji 
interoperacyjności w zakresie 
podsystemu „Ruch kolejowy”
transeuropejskiego systemu kolei 
konwencjonalnych 
CELEX:32011D0314/PL

term 3

„<b>Wagony restauracyjne</b>, które wzmocniły flotę 
PKP Intercity, powstały w wyniku naprawy okresowej 
na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją 
przedziałowych wagonów osobowych 145Ab.

Raport Kolejowy, <i>PKP 
Intercity odebrało 
zmodernizowane wagony 
restauracyjne</i> 
https://raportkolejowy.pl/pkp-
intercity-odebralo-
zmodernizowane-wagony-
restauracyjne/ [15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

rodzaj wagonu kolejowego, który jest wyposażony w 
sposób umożliwiający przygotowanie, podawanie i 
spożywanie w nim posiłków przez podróżnych

Wikipedia.org, <i>Wagon 
restauracyny</i> 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wagon_res
tauracyjny [15.12.2021]

en return journey

pl 73 podróż powrotna

Wniosek: Rozporządzenie PE i Rady 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
261/2004 ustanawiające wspólne 
zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy 
przyjęcia na pokład albo odwołania 
lub dużego opóźnienia lotów oraz 
rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w 
sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego w odniesieniu 
do przewozu drogą powietrzną 
pasażerów i ich bagażu 
CELEX:52014AP0092/PL

term 2

„Warto pamiętać, że jeżeli pociąg ma opóźnienie lub 
kurs został odwołany, mamy prawo do otrzymania 
informacji o jego przyczynach. Jeśli opóźnienie wyniesie
minimum 60 minut  (...), mamy prawo do zmiany 
swoich planów i domagania się niezwłocznego zwrotu 
całkowitego kosztu biletu. Należy zwrócić uwagę na to, 
że w takim przypadku możemy domagać się biletu na 
<b>podróż powrotną</b> do miejsca, z którego 
wyruszyliśmy.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Poznaj swoje prawa</i> 
https://www.utk.gov.pl/pl/aktual
nosci/14953,Poznaj-swoje-
prawa.html [30.10.2021]

1697963 en road tractor

1697963 pl 74 ciągnik siodłowy

Rozporządzenie PE i Rady nr 
70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:32012R0070/PL

term 3

„(...) inspektorzy zwrócili uwagę na dwa, jadące jeden 
za drugim, dość nietypowo wyglądające zestawy. W 
obydwu przypadkach jeden <b>ciągnik siodłowy</b> 
ciągnął dwie naczepy. Takie zespoły pojazdów, zgodnie 
z obowiązującym prawem nie powinny poruszać się po 
drogach.”

Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego, <i>Jeden ciągnik 
siodłowy – dwie naczepy</i> 
https://www.gov.pl/web/gitd/jed
en-ciagnik-siodlowy--dwie-
naczepy [30.11.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy;
56 ROLNICTWO, 
LEŚNICTWO I 
RYBOŁÓWSTWO

pojazd samochodowy transportowy przeznaczony 
wyłącznie lub głównie do ciągnięcia innych pojazdów 
drogowych, które nie posiadają napędu własnego (przede 
wszystkim naczep)

Rozporządzenie PE i Rady nr 70/2012 
w sprawie sprawozdań statystycznych 
w odniesieniu do transportu drogowego 
rzeczy CELEX:32012R0070/PL

130662 en road train

130662 pl 75 pociąg drogowy

Rozporządzenie PE i Rady nr 
70/2012 w sprawie sprawozdań 
statystycznych w odniesieniu do 
transportu drogowego rzeczy 
CELEX:32012R0070/PL

term 3

„Przewozy ładunków ciężarowymi pojazdami 
drogowymi o podwyższonej masie całkowitej i długości 
są związane z wieloma ograniczeniami (...). Tendencja 
do zwiększania podstawowych parametrów pojazdów 
drogowych posiada wielu zwolenników, widzących 
wiele korzyści z ich eksploatacji. Dotyczą one m. in. 
Zmniejszonego zużycia paliw płynnych, niższej emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery, niższych kosztów 
przewozu. Przeciwnicy systemu wskazują na mniejsze 
bezpieczeństwo na drogach (...). W kilku państwach 
<b>pociągi drogowe</b> są eksploatowane od wielu lat. 
W niektórych zakazano ich kursowania. Operatorzy 
drogowi zabiegają o zezwolenia na swobodne przejazdy 
<b>pociągów drogowych</b> na terenie Europy.”

Janusz Poliński, <i>Konkurencja
pociągów drogowych dla 
transportu kolejowego w 
Europie</i>, „Przegląd 
komunikacyjny”, 2014, 5 s. 19-
26 
http://www.transportation.overvi
ew.pwr.edu.pl/UPLOAD/BAZA-
ARTYKULOW/PL/2014/05/A_
PL_14_05_03.pdf [30.11.2021]

10 UNIA 
EUROPEJSKA, 1011 
prawo UE, prawo 
unijne, harmonizacja 
prawa; 
16 EKONOMIA, 
1631 analiza 
ekonomiczna, 
statystyka;
48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

pojazd samochodowy do transportu rzeczy połączony z 
przyczepą lub pojazd członowy z kolejną przyczepą

Rozporządzenie PE i Rady nr 70/2012 
w sprawie sprawozdań statystycznych 
w odniesieniu do transportu drogowego 
rzeczy CELEX:32012R0070/PL
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1559242 en season ticket

1559242 pl 76 bilet okresowy

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1371/2007 dotyczące praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym CELEX:32007R1371/PL

term 3

„Podróżny może zwrócić <b>bilet okresowy</b> – 
niezależnie od czasu, w którym był on wykorzystany, 
jednak przed upływem przedostatniego dnia ważności 
biletu – jeśli wskutek zmian w kursowaniu pociągów, 
wprowadzonych do rozkładu jazdy, dalsze korzystanie z 
biletu jest niecelowe lub niemożliwe.”

Uchwała
Zarządu PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście Sp. z 
o.o. nr 134/2016
z dnia 6 lipca 2016 roku
w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu przewozu osób, 
rzeczy i zwierząt
przez PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście Sp. z 
o.o. (RPO-SKM)” 
https://bip.skm.pkp.pl/upl/cms/4
6/File/31.05.17Regulamin%20pr
zewozu.pdf [30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

bilet na nieograniczoną liczbę przejazdów, umożliwiający 
uprawnionemu posiadaczowi przejazdy koleją na 
określonej trasie lub w określonej sieci w określonym 
czasie

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1371/2007 dotyczące praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym CELEX:32007R1371/PL

1559438 en semaphore

1559438 pl 77 semafor

Dyrektywa KE nr 2009/149/WE 
zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do wspólnych
wskaźników bezpieczeństwa oraz 
wspólnych metod obliczania kosztów 
wypadków CELEX:32009L0149/PL

term 3

„W związku z gwałtownym wzrostem liczby zdarzeń 
polegających na pominięciu <b>semafora</b> 
wskazującego sygnał stój do jakich doszło w ostatnim 
czasie, Prezes UTK podjął dodatkowe działania o 
charakterze systemowym.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>UTK podejmuje 
zdecydowane działania wobec 
przewoźników</i>

32 OŚWIATA I 
KOMUNIKACJA, 
3226 komunikacja 
społeczna;
48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

sygnalizator pociągowy umożliwiający przekazywanie 
sygnału „stój” oraz, w zależności od przeznaczenia, innych 
sygnałów pociągowych

Transport Szynowy, <i>Sygnalizacja 
kolejowa</i> 
https://www.transportszynowy.pl/sygnal
izacjaswietlne.php#swog [15.12.2021]

1599651 en signal box

1599651 pl 78 nastawnia

Dyrektywa PE i Rady nr 2007/59 w 
sprawie przyznawania uprawnień 
maszynistom prowadzącym 
lokomotywy i pociągi w obrębie 
systemu kolejowego Wspólnoty 
CELEX:32007L0059/PL

term 3

„Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego 
skontrolowali stan techniczny urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym oraz system ich zasilania awaryjnego
(…). Wśród nieprawidłowości stwierdzono uszkodzoną 
przetwornicę sygnałową na <b>nastawni</b> 
wykonawczej.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Kontrola stanu technicznego 
urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym na stacji 
Werchrata</i> 
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/
6968,Kontrola-stanu-
technicznego-urzadzen-
sterowania-ruchem-kolejowym-
na-stacji-Werch.html 
[30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

posterunek nastawczy wyposażony w urządzenia nastawcze
z funkcją zależności sygnałów na sygnalizatorach od 
położenia zwrotnic oraz urządzenia blokowe i łączności

Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 
2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad i 
warunków prowadzenia ruchu na 
liniach kolejowych (Dz. U. 2000 nr 34 
poz.400) https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzu-dziennik-
ustaw/szczegolowe-zasady-i-warunki-
prowadzenia-ruchu-na-liniach-
kolejowych-16868500 [30.12.2021]

885420 en space between the tracks

885420 pl 79 szerokość międzytorza

Dyrektywa PE i Rady nr 2016/797 w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

term 3

„Pomosty najczęściej ustawiane były tam, gdzie 
<b>szerokość międzytorza</b> nie pozwalała na 
ustawienie normalnego sygnalizatora. Egzemplarze 
spotykane w Polsce były najczęściej ustawiane nad 
lewym torem dwóch zbiegających się linii kolejowych. 
Przedwojenne przepisy kolei niemieckich bezwzględnie 
wymagały, aby sygnalizator zawsze znajdował się po 
prawej stronie tj. od strony stanowiska maszynisty. Tak 
więc gdy międzytorze było za wąskie, sygnalizator 
trzeba było umieścić nad torem na pomoście.”

Na podst.: Sygnalizacja i 
infrastruktura dla modelarzy 
kolejowych. Repozytorium PKP 
http://pkprepo.net/chyba-
najwiekszy/ [30.11.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

miejsce między dwoma sąsiednimi torami kolejowymi lub 
tramwajowymi

Słownik języka polskiego pod redakcją 
Witolda Doroszewskiego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN.

1596327 en standard-gauge railway

1596327 pl 80 kolej normalnotorowa

Rozporządzenie KE nr 1302/2014 w 
sprawie technicznej specyfikacji 
interoperacyjności odnoszącej się do 
podsystemu „Tabor — lokomotywy i 
tabor pasażerski” systemu kolei w 
Unii Europejskiej 
CELEX:32014R1302/PL

term 3

„Odziedziczone systemy kolei
nie nadawały się do prawidłowej eksploatacji, a główną 
przyczyną złego stanu
technicznego były działania wojenne (...). Z ówczesnych 
opracowań wynika, iż jedynie na 7 177 km spośród 15 
947
km <b>normalnotorowych linii kolejowych</b> można 
było prowadzić ruch kolejowy. Pozostała
część, tj. ok 55% istniejącej infrastruktury musiała 
zostać odbudowana, bądź
doprowadzona do odpowiedniego stanu technicznego.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>IV Ogólnopolska 
Konferencja Naukowo-
Techniczna. Transport kolejowy 
2021. Przeszłość, teraźniejszość, 
przyszłość</i>, Warszawa, 
2021, 
http://utk.gov.pl/download/1/644
84/IVkonferencja-
materialy05082021s.pdf 
[30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

drogi szynowe, gdzie elementem konstrukcyjnym, po 
którym porusza się pojazd kolejowy, są dwie stalowe 
szyny ułożone na podbudowie równolegle, a odległość 
między nimi wynosi 1435 mm

Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej
z dnia 10 września 1998 r.
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 
1998 nr 151 poz. 987) 
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-
dziennik-ustaw/warunki-techniczne-
jakim-powinny-odpowiadac-budowle-
kolejowe-i-ich-16832184 [30.12.2021]

1559518 en station manager

1559518 pl 81 zarządca stacji

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1371/2007 dotyczące praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym CELEX:32007R1371/PL

term 3

„W ostatnich latach prawie 100 wagonów Spółki PKP 
Intercity przeszło gruntowną
modernizację, po której zostały wprowadzone 
rozwiązania, które ułatwiają wsiadanie oraz
wysiadanie, miejsca specjalnie wydzielone dla osób o 
ograniczonej koordynacji ruchowej czy
przestronne toalety.
Dostępność pojazdów oraz obiektów zostanie osiągnięta,
jeśli każdy <b>zarządca stacji</b> lub
projektant weźmie pod uwagę w nowym projekcie czy 
też modernizacji rygorystyczne
przepisy, które zostały wprowadzone w odpowiednich 
aktach prawnych związanych
z tematyką niepełnosprawności. 

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Transport kolejowy 2019
Przeszłość – Teraźniejszość – 
Przyszłość</i>, Warszawa 2019 
https://www.utk.gov.pl/downloa
d/1/51152/PublikacjaKonferencj
a2019PrzeszlosTerazniejszosPrz
yszlosLR.pdf [30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

jednostka organizacyjna w państwie członkowskim, której 
powierzono zarządzanie stacją kolejową i która może być 
zarządcą infrastruktury

Rozporządzenie PE i Rady nr 
1371/2007 dotyczące praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu 
kolejowym CELEX:32007R1371/PL
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789221 en subassembly

789221 pl 82 podzespół

Dyrektywa PE i Rady nr 2016/797 w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

term 3

„Spółka prowadzi działalność w
zakresie napraw i utrzymania taboru kolejowego oraz 
napraw <b>podzespołów<b/> do
taboru kolejowego.”

Decyzja nr DKK – 40/2015 w 
sprawie koncentracji PKP Cargo 
AWT 
https://www.uokik.gov.pl/downl
oad.php?plik=16227 
[30.11.2021]

20 HANDEL, 2021 
handel 
międzynarodowy, 
handel 
międzynarodowy; 
48 TRANSPORT;
64 PRODUKCJA, 
TECHNOLOGIA I 
BADANIA, 6416 
badania i własność 
intelektualna, badania

wyrób złożony będący elementem innego wyrobu o 
wyższej złożoności

Media Logistyka, <i>Słownik 
logistyczny</i> 
https://www.logistyka.net.pl/slownik-
logistyczny/szczegoly/922,podzespol 
[30.11.2021]

1559463 en switching

1559463 pl 83 praca manewrowa

Dyrektywa PE i Rady nr 2007/59 w 
sprawie przyznawania uprawnień 
maszynistom prowadzącym 
lokomotywy i pociągi w obrębie 
systemu kolejowego Wspólnoty 
CELEX:32007L0059/PL

term 3

„Wykonawca będzie realizować <b>prace 
manewrowe</b> na torach stacyjnych, w parkach 
odstawczych taboru oraz przy obsłudze punktów 
utrzymania taboru. Przetarg dotyczy także prac 
manewrowych w obsadzie jednoosobowej podczas 
odstawiania składu EZT do odfekalniania, wodowania.”

Na Kolei.pl, <i>PKP Intercity 
szuka firmy, która zajmie się 
pracą manewrową. Wykonawca 
ma posiadać własne 
lokomotywy</i> 
https://www.nakolei.pl/pkp-
intercity-szuka-firmy-ktora-
zajmie-sie-praca-manewrowa-
wykonawca-ma-posiadac-
wlasne-lokomotywy/ 
[30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy, transport 
kolejowy

ruchy taboru oraz związane z nimi czynności wykonywane 
na torach stacyjnych, (np. przestawianie pociągu stojącego 
na stacji z toru na tor oraz cofanie i podciąganie) z 
wyjątkiem wjazdu i wyjazu pociągu

Kazimierz Towpik, <i>Infrastruktura 
transportu kolejowego</i>, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 2004, s. 37

1652791 en titling

1652791 pl 84 wychylne pudło

Decyzja wykonawcza Komisji nr 
C(2011) 6383 w sprawie wspólnych 
specyfikacji rejestru infrastruktury 
kolejowej CELEX:32011D0633/PL

term 3

„Propozycją producenta ma być pociąg z 
<b>wychylnym pudłem</b>. Jego zdaniem, bez tego 
systemu, na liniach konwencjonalnych pociąg dużych 
prędkości musiałby najprawdopodobniej pokonywać 
znaczącą część odcinków wolniej niż tradycyjny tabor.”

Rynek Kolejowy.pl, 
<i>Wychylne pudło 
rozwiązaniem nadchodzących 
problemów brytyjskiej sieci 
KDP?</i> https://www.rynek-
kolejowy.pl/wiadomosci/wychyl
ne-pudlo-rozwiazaniem-
nadchodzacych-problemow-
brytyjskiej-sieci-kdp-78315.html 
[30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy;
68 PRZEMYSŁ, 
6806 struktura i 
polityka 
przemysłowa, 
struktura przemysłu

technologia stosowana w pojazdach szynowych 
pozwalająca na szybsze pokonywanie łuków dzięki 
kontrolowanemu wychylaniu nadwozia pojazdu w celu 
redukcji bocznego przyspieszenia działającego na pojazd i 
pasażerów

Wikipedia.org, <i>Wychylne 
nadwozie</i> 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wychylne
_nadwozie [30.12.2021]

1559601 en track

1559601 pl 85 tor kolejowy

Decyzja wykonawcza KE nr C(2011) 
6383 w sprawie wspólnych 
specyfikacji rejestru infrastruktury 
kolejowej CELEX:32011D0633/PL

term 3

„Zasadniczą częścią konstrukcji <b>toru 
kolejowego</b> są szyny. Zadaniem szyn jest przejęcie 
sił pionowych
i poprzecznych z kół taboru i przeniesienie ich na 
podkłady.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i> Poradnik dla komisji 
kolejowych.
Tory, rozjazdy i skrzyżowania 
torów</i>, Warszawa, 2017 
https://utk.gov.pl/download/1/41
355/Poradnikdlakomisjikolejow
ych-
toryrozjazdyiskrzyzowaniatorow
.pdf [30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy;
68 PRZEMYSŁ, 
6831 budownictwo i 
roboty publiczne

dwa równoległe toki szynowe, stanowiące podstawowy 
układ nośny nawierzchni
kolejowej, których układ geometryczny przystosowany jest 
do bezpiecznego ruchu pojazdów
szynowych z prędkościami i naciskami określonymi 
parametrami techniczno-eksploatacyjnymi

Urząd Transportu Kolejowego, <i> 
Poradnik dla komisji kolejowych.
Tory, rozjazdy i skrzyżowania 
torów</i>, Warszawa, 2017 
https://utk.gov.pl/download/1/41355/Po
radnikdlakomisjikolejowych-
toryrozjazdyiskrzyzowaniatorow.pdf 
[30.12.2021]

1214327 en track car without a motor

1214327 pl 86 drezyna

Decyzja Komisji UE nr C(2006) 3593 
w sprawie specyfikacji technicznej dla
interoperacyjności w zakresie 
podsystemu „Ruch kolejowy” 
transeuropejskiego systemu kolei 
konwencjonalnych 
CELEX:32006D0920/PL

term 3

„<b>Drezyny</b> ręczne są to lekkie pojazdy szynowe 
napędzane siłą mięśni przez  pasażerów. Każda drezyna 
posiada dwie ławki które łącznie dają około 8 – 10 
miejsc siedzących oraz jest od 2 do 4 miejsc stojących 
do napędzania.”

Białowieża.net.pl, 
<i>Przejażdżki drezynami</i> 
https://bialowieza.net.pl/kolej-
drezynowa.html [30.11.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

rodzaj lekkiego pojazdu szynowego, używanego zwykle 
przez służby utrzymania szlaku kolejowego do 
prowadzenia nadzoru, przewozu materiałów i narzędzi, 
transportu drużyn roboczych

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Prace 
Sejmu, Posiedzenia Sejmu, Interpelacje, 
zapytania, pytania i oświadczenia 
poselskie, <i>Zapytanie nr 2457
do ministra transportu, budownictwa i 
gospodarki morskiej w sprawie 
przepisów regulujących przewóz osób 
drezynami</i> 
https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/Inter
pelacjaTresc.xsp?key=5DD2C887 
[30.11.2021]

pojazd szynowy 
pozbawiony silnika 
obecnie wykorzystywany 
również w tzw. turystyce 
kolejowej do przewozu 
osób

Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej, Prace Sejmu, 
Posiedzenia Sejmu, 
Interpelacje, zapytania, 
pytania i oświadczenia 
poselskie, 
<i>Zapytanie nr 2457
do ministra transportu, 
budownictwa i 
gospodarki morskiej w 
sprawie przepisów 
regulujących przewóz 
osób drezynami</i> 
https://www.sejm.gov.
pl/sejm7.nsf/Interpelacj
aTresc.xsp?key=5DD2
C887 [30.11.2021]
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1559636 en train

1559636 pl 87 pociąg

Dyrektywa PE i Rady nr 2007/59/WE 
w sprawie przyznawania uprawnień 
maszynistom prowadzącym 
lokomotywy i pociągi w obrębie 
systemu kolejowego UE 
CELEX:32007L0059/PL

term 3

„Za pomocą intensywnych działań Kampania Kolejowe 
ABC przekazuje najmłodszym wiedzę na temat 
możliwych zagrożeń związanych z korzystaniem z 
infrastruktury kolejowej oraz zasad bezpiecznego 
zachowania w pobliżu torów, na peronach i w 
<b>pociągach</b>.”

Kolejowy Portal, <i>UTK 
podsumował 1700 dni z 
Kampanii Kolejowe ABC</i> 
https://kolejowyportal.pl/utk-
podsumowal-1700-dni-z-
kampanii-kolejowe-abc/ 
[15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

pojazd kolejowy albo skład pojazdów kolejowych, który 
spełnia wymagania określone dla pociągu i któremu 
zarządca infrastruktury nadał status pociągu

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. 
2021.1984) https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzu-dziennik-ustaw/transport-
kolejowy-17029070

3530528 en train composition

3530528 pl 88 skład pociągu

Rozporządzenie KE nr 1305/2014 
dotyczące technicznej specyfikacji 
interoperacyjności odnoszącej się do 
podsystemu aplikacji telematycznych 
dla przewozów towarowych 
wchodzącego w skład systemu kolei 
w Unii Europejskiej i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 62/2006 
CELEX:32014R1305/PL

term 3
„Blisko 600 przypadków rozerwania składów pociągów 
odnotowano na polskiej sieci kolejowej przez 20 
miesięcy, od stycznia 2017 r. do sierpnia 2018 r.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Niebezpieczne rozerwania 
składów</i> 
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/
14574,Niebezpieczne-
rozerwania-skladow.html 
[15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

pojazdy kolejowe bez czynnego pojazdu trakcyjnego 
przygotowane do pociągu lub znajdujące się w nim

Instrukcja o technice pracy 
manewrowej (R-34) Warszawa 2012

en train controller

pl 89 dyspozytor

Rozporządzenie wykonawcze Komisji 
2021/541 zmieniające rozporządzenie 
nr 1305/2014 w odniesieniu do 
uproszczenia i usprawnienia
obliczania i wymiany danych oraz 
aktualizacji procesu zarządzania 
zmianami CELEX:32021R0541/PL

term 3

„Łączność bezpośrednią między prowadzącym pojazd 
trakcyjny, a <b>dyspozytorem</b> (w zasięgu działania 
jego radiotelefonu) należy realizować na kanale 
ratunkowym (kanał nr 8), wyłącznie w akcjach 
ratowniczych lub awaryjnych mających bezpośredni 
wpływ na sprawność ruchu kolejowego.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Instrukcja
o użytkowaniu urządzeń
radiołączności pociągowej (R-
12)</i>, Warszawa, 2012 
[30.12.2021]

pracownik bieżącego nadzoru regulujący i koordynujący 
całokształt pracy związanej z ruchem kolejowym w obrębie 
wyznaczonego obszaru linii kolejowej

Zarządzenie nr 16 Zarządu PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 
2004 r. w sprawie wprowadzenia 
Instrukcji dla personelu obsługi 
ruchowych posterunków technicznych 
Ir-2 (R-7) https://www.plk-
sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Akty_
prawne_i_przepisy/Instrukcje/Wydruk/I
r-2.__R-7_.pdf [30.12.2021]

1559796 en train depot

1559796 pl 90 wagonownia

Decyzja Komisji dotycząca 
specyfikacji technicznej 
interoperacyjności podsystemu 
„Tabor” transeuropejskiego systemu 
kolei dużych prędkości 
CELEX:32008D0232/PL

term 3

„Wszystkie obiekty zaplecza technicznego wywodzą się 
z dawnych lokomotywowni, w których pierwotnie
utrzymywano trakcję parową. W miarę zmiany 
obsługiwanego taboru na lokomotywy elektryczne
i spalinowe zaczęła funkcjonować nazwa 
lokomotywownia, przy czym w wyniku kolejnych zmian
organizacyjnych określenie to oznaczało nie tyle 
fizyczny obiekt co jednostkę organizacyjną. Obok
lokomotywowni funkcjonowały również 
<b>wagonownie</b>, czyli jednostki organizacyjne 
wraz z zespołem
pomieszczeń i warsztatów przeznaczonych do 
odstawiania, konserwacji i naprawy wagonów
kolejowych.”

Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego
transportu zbiorowego na sieci 
komunikacyjnej
w wojewódzkich przewozach 
pasażerskich, Departament 
Infrastruktury i Komunikacji,
Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego,
Zielona Góra 2016 
https://bip.lubuskie.pl/system/obj
/28550_Plan-transportowy-WL-
2015-czesc-
tekstowa_15.03.2016.pdf 
[30.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

pomieszczenie przeznaczone do postojów i napraw 
wagonów kolejowych

Eugeniusz Mazur, <i>Słownik geografii
transportu i łączności</i>, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 1998

929496 en train driver

929496 pl 91 maszynista

Dyrektywa PE i Rady nr 2007/59/WE 
w sprawie przyznawania uprawnień 
maszynistom prowadzącym 
lokomotywy i pociągi w obrębie 
systemu kolejowego UE 
CELEX:32007L0059/PL

term 3

„Z przeprowadzonych przez Urząd Transportu 
Kolejowego analiz wynika, że w 2031 r.
na kolei powinno być zatrudnionych około 22 tys. 
<b>maszynistów</b>. Biorąc pod uwagę odejścia
z zawodu z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego 
czy przyczyn zdrowotnych oraz
wzrost pracy przewozowej, oznacza to konieczność 
zatrudnienia minimum 16,7 tys.
nowych <b>maszynistów</b>. (...). Te liczby pokazują, 
jak ogromne są potrzeby rynku
jeśli chodzi o zatrudnianie osób prowadzących pociągi.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Jak zostać maszynistą?
Przewodnik dla kandydatów na 
maszynistę</i>, Warszawa 
2019, s.3 
https://utk.gov.pl/download/1/51
119/Jakzostamaszynista6druk.pd
f [30.10.2021]

48 TRANSPORT

osoba zdolna oraz uprawniona do samodzielnego, 
odpowiedzialnego i bezpiecznego prowadzenia pociągów, 
w tym lokomotyw, lokomotyw manewrowych, pociągów 
roboczych (budowlanych), kolejowych pojazdów 
specjalnych lub pociągów przeznaczonych do kolejowego 
przewozu pasażerów lub towarów

Dyrektywa PE i Rady nr 2007/59/WE 
w sprawie przyznawania uprawnień 
maszynistom prowadzącym 
lokomotywy i pociągi w obrębie 
systemu kolejowego UE 
CELEX:32007L0059/PL

90



E_ID L_LAN
G

T_TERM_
DISPLAY T_TERM T_TERM_REF1 T_TERM

_TYPE
T_REL_
VALUE T_CONTEXT1 T_CONTEXT_REF1 T_NOTE T_NOTE_REF1 T_DOMAIN L_DEF L_DEF_REF1 L_NOTE L_NOTE_REF1

1559536 en tram

1559536 pl 92 tramwaj

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/PL

term 3

„Testy oszczędności prądu przeprowadzono w nocy na 
trasie linii 9. Badanie polegało na określeniu średniego 
zużycia energii elektrycznej na trasie. Warunki testowe 
odzwierciedlały jazdę <b>tramwajem</b> w ciągu dnia. 
Symulowano zatrzymywanie się przed skrzyżowaniami, 
na przystankach a także obciążenie pojazdu – 
<b>tramwaj</b> został załadowany betonowymi 
odważnikami, które ważą, tyle co 240 pasażerów.”

Urząd Miasta Warszawa, 
<i>Oszczędne nowe tramwaje 
dla Warszawy</i> 
https://um.warszawa.pl/-
/oszczedne-nowe-tramwaje-dla-
warszawy [15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

pasażerski pojazd drogowy o miejscach siedzących dla 
więcej niż dziewięciu osób (łącznie z motorniczym),
podłączony do przewodów elektrycznych lub napędzany 
silnikiem
spalinowym oraz poruszający się po szynach

Rozporządzenie PE i Rady nr 91/2003 
w sprawie statystyki transportu 
kolejowego CELEX:2003R0091/PL

en tram driver

pl 93 motorniczy

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/PL

term 3

„Tramwaj Pesa Swing jadący w kierunku pętli uderzył 
w naczepę ciężarówki. W wyniku zderzenia 
<b>motorniczy </b>zakleszczył się w kabinie. 
Szczęśliwie nie stało się mu nic poważnego, 
zaopiekowało się nim pogotowie ratunkowe.”

Polsat News, <i>Szczecin. 
Zderzenie tramwaju i 
ciężarówki. Motorniczy 
zakleszczony w pojeździe</i> 
https://www.polsatnews.pl/wiad
omosc/2021-09-07/szczecin-
zderzenie-tramwaju-i-ciezarowki
motorniczy-zakleszczony-w-
pojezdzie/ [15.12.2021]

zawodowy maszynista tramwaju
Wikipedia.org, <i>Motorniczy</i> 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Motornicz
y [15.12.2021]

896789 en trans-European high-speed rail 

896789 pl 94 transeuropejski system kolei 
dużych prędkości

Dyrektywa PE i Rady 2008/57/WE w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei we Wspólnocie 
CELEX:32008L0057/PL

term 3

„Budowa tunelu Sants – La Sagrera stanowi jeden z 
głównych etapów w rozwoju modernizacji linii 
hiszpańskiej
szybkiej kolei na trasie Madryt – Barcelona – granica
z Francją. W przyszłości, kiedy realizacja projektu 
zostanie
zakończona, pozwoli to Hiszpanii włączyć się w 
<b>transeuropejski system kolei dużych prędkości</b>, 
który stanowi bardzo
ważny element struktury terytorialnej.”

Agata Sumara, <i>Tunel Sants
– La Sagrera
w Barcelonie</i>, 
„Geoinżynieria: Drogi, Mosty, 
Tunele” 2010, 2 (25), s. 76-77 
https://inzynieria.com/uploaded/
magazines/pdf/tunel.pdf 
[15.9.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

struktura składająca się z infrastruktury kolejowej 
obejmującej linie i urządzenia stałe transeuropejskiego 
systemu transportowego, specjalnie zbudowane lub o 
zwiększonym standardzie do jazdy z dużymi prędkościami 
oraz tabor kolejowy zaprojektowany do korzystania z tej 
infrastruktury

Dyrektywa Rady 96/48 w sprawie 
interoperacyjności transeuropejskiego 
systemu kolei dużych prędkości 
CELEX:31996L0048/PL

linie przystosowane do 
dużych prędkości 
obejmują: linie 
zbudowane specjalnie dla 
ruchu odbywającego się z 
prędkością równą lub 
większą niż 250 km/h; 
linie zmodernizowane 
pozwalające na osiąganie 
prędkości rzędu 200 
km/h; linie dostosowane 
do dużych prędkości, na 
których obowiązują 
ograniczenia ze względu 
na położenie w obrębie 
miast lub szczególne 
warunki topograficzne; 
przez tabor kolejowy 
dużych prędkości należy 
rozumieć pociągi 
dostosowane do 
prędkości możliwych na 
wyżej wymienionych 
liniach

Na podst.: Dyrektywa 
Rady 96/48 w sprawie 
interoperacyjności 
transeuropejskiego 
systemu kolei dużych 
prędkości 
CELEX:31996L0048/P
L

1240082 en transit

1240082 pl 95 tranzyt

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/PL

term 3

„Osoby podróżujące w <b>tranzycie</b> przez Austrię 
przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia 
lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie 
oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji.”

Serwis Rzeczypospolitej 
Polskiej, <i>Przyjazd i tranzyt 
przez Austrię</i> 
https://www.gov.pl/web/austria/
przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie 
[15.12.2021]

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

transport poprzez terytorium kraju sprawozdawcy między 
dwoma miejscami (miejscem załadunku/rozpoczęcia 
podróży a miejscem rozładunku/zakończenia podróży) 
znajdującymi się poza terytorium kraju sprawozdawcy

Rozporządzenie PE i Rady nr 2018/643 
w sprawie statystyki transportu 
kolejowego CELEX:32018R0643/PL

nie jest uważany za 
tranzyt transport 
obejmujący 
załadunek/rozpoczęcie 
podróży lub 
rozładunek/zakończenie 
podróży 
towarów/pasażerów na 
granicy kraju 
sprawozdawcy z/do 
innego środka transportu

Rozporządzenie PE i 
Rady nr 2018/643 w 
sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/
PL

en transport of goods by rail

pl 96 transport towarów koleją

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/PL

term 3
„Spółka zajmuje się utrzymywaniem infrastruktury 
torowej zapewniające bezpieczny <b>transport towarów 
koleją</b> na zarządzanym obszarze.”

Polskie Koleje Państwowe, 
<i>Spółki Grupy PKP</i> 
https://www.pkp.pl/pl/?option=c
om_content&view=article&id=3
7&catid=9&lang=pl-PL 
[15.12.2021]

przewóz towarów przy użyciu pojazdów szynowych 
między miejscem załadunku a miejscem rozładunku

Rozporządzenie PE i Rady nr 2018/643 
w sprawie statystyki transportu 
kolejowego CELEX:32018R0643/PL

en transport of passengers by rail

pl 97 transport pasażerów koleją

Rozporządzenie PE i Rady nr 
2018/643 w sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/PL

term 3

„Spółka dostanie na <b>transport pasażerów koleją</b> 
269,3 mln zł, w tym 221 mln zł stanowią środki z 
budżetu województwa, a 48 mln zł środku z funduszu 
kolejowego. Pieniądze z funduszu kolejowego zostaną 
przeznaczone na naprawy i modernizację taboru.”

Gazeta Olsztyńska, <i>Przez 
pięć lat dostaną 269,3 mln zł na 
przewozy koleją</i> 
https://gazetaolsztynska.pl/3064
77,Przez-piec-lat-dostana-2693-
mln-zl-na-przewozy-koleja.html 
[15.12.2021]

przewóz pasażerów przy użyciu pojazdów szynowych 
między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem 
zakończenia podróży

Rozporządzenie PE i Rady nr 2018/643 
w sprawie statystyki transportu 
kolejowego CELEX:32018R0643/PL

wyłączony jest transport 
pasażerów metrem, 
tramwajem lub koleją 
miejską

Rozporządzenie PE i 
Rady nr 2018/643 w 
sprawie statystyki 
transportu kolejowego 
CELEX:32018R0643/
PL

1240497 en tunnel
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1240497 pl 98 tunel

Decyzja wykonawcza Komisji nr 
C(2011) 6383 w sprawie wspólnych 
specyfikacji rejestru infrastruktury 
kolejowej CELEX:32011D0633/PL

term 3

„Prace na budowie łódzkiego <b>tunelu</b> 
średnicowego przebiegają bez zakłóceń – informuje 
PKP PLK. Niedawne podpisanie umowy na budowę 
przystanku Łódź Koziny umożliwiło poprawę 
dostępności kolei dla mieszkańców tej części miasta. 
Zarządca infrastruktury nadal deklaruje oddanie 
<b>tunelu</b> do użytku w przyszłym roku.”

Rynek Kolejowy.pl, <i>Łódzki 
tunel średnicowy: Budowa 
nabiera tempa</i> 
https://www.rynek-
kolejowy.pl/mobile/lodzki-tunel-
srednicowy-budowa-nabiera-
tempa-103916.html

48 TRANSPORT, 
4816 transport 
lądowy, transport 
lądowy

budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, 
samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego 
rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod 
nią, w tym przejście podziemne

Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2021 
poz. 1376) https://sip.lex.pl/akty-
prawne/dzu-dziennik-ustaw/drogi-
publiczne-16791834 [30.12.2021]

159200 en upgrading

159200 pl 99 modernizacja

Dyrektywa PE i Rady nr 2016/797 w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

term 3

„W ostatnich 10 latach wzrasta znaczenia transportu 
intermodalnego. Zmiany te potwierdzają plany 
inwestycyjne związane z taborem kolejowym. Urząd 
Transportu Kolejowego na podstawie sprawozdań 
rocznych przeanalizował potrzeby oraz perspektywy 
inwestycyjne przewoźników w zakresie zakupu oraz 
<b>modernizacji</b> pojazdów kolejowych.”

Urząd Transportu Kolejowego, 
<i>Plany inwestycyjne 
przewoźników towarowych 
2022-2030</i> 
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/
17788,Plany-inwestycyjne-
przewoznikow-towarowych-
2022-2030.html [15.12.2021]

48 TRANSPORT

wszelkie większe prace modyfikacyjne wykonywane w 
podsystemie lub jego części, skutkujące zmianą 
dokumentacji technicznej dołączonej do deklaracji 
weryfikacji WE, o ile taka dokumentacja techniczna 
istnieje, i poprawiające całkowite osiągi podsystemu

Dyrektywa PE i Rady nr 2016/797 w 
sprawie interoperacyjności systemu 
kolei w Unii Europejskiej 
CELEX:32016L0797/PL

en urban transport

pl 100 transport miejski
Komunikat Komisji nr 2009/490 — 
Plan działania na rzecz mobilności w 
miastach CELEX:tr0027/PL

term 3

„Wykorzystując rozwiązania technologiczne, 
organizacyjne i behawioralne, <b>transport miejski</b> 
może
rozwijać się zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju.”

Urszula Motowidlak, <i>Rola 
transportu miejskiego w 
realizacji celów gospodarki 
niskoemisyjnej</i>, „Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w 
Katowicach”, 2015, 249, s. 172 
htt // k t i l/fil

regularny i publiczny transport zbiorowy wykonywany na 
zlecenie samorządowego organizatora transportu wyłącznie
na obszarze: jednej gminy; dwóch lub więcej gmin, na 
podstawie porozumień międzygminnych; gmin tworzących 
międzygminny związek komunalny
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