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Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 

(druk nr 405) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym wdraża do 

polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Komisji Europejskiej 2011/18/UE z 

dnia 1 marca 2011 r. zmieniającej załączniki II, V i VI do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we 

Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 57 z 2.3.2011, str. 21).  

 Ponadto, ustawa zawiera przepisy umożliwiające wykonanie decyzji Komisji 

2011/633/UE z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru 

infrastruktury kolejowej (Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2011, str. 1) oraz rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów 

odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE L 122 z 11.05.2011, str. 22).  

 W noweli uregulowano kwestie związane z dopuszczaniem do eksploatacji wyrobów 

oraz części systemu kolei w celu osiągnięcia interoperacyjności systemu kolei w Unii 

Europejskiej, prowadzeniem krajowego rejestru infrastruktury kolejowej oraz 

certyfikowaniem podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie wagonów towarowych. 

 W art. 1 w pkt 2 w lit. a noweli zawarto definicję krajowego rejestru infrastruktury 

(RINF) - rejestru infrastruktury kolejowej, a także bocznic kolejowych eksploatowanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 W art. 1 w pkt 2 w lit. b - j zaproponowano modyfikacje określeń ustawowych w ten 

sposób, aby odpowiadały treści wdrażanych przepisów prawa wspólnotowego. 

 W art. 1 w pkt 3 - 6 zmieniono zakres stosowania rozdziału 2b ustawy. Dotychczas 

określa on szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii 
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kolejowych o znaczeniu państwowym. Po zmianie rozdział 2b dotyczyć ma przygotowania 

inwestycji dotyczących linii kolejowych, bez względu na ich znaczenie. 

 W art. 1 pkt 7 w lit. a uregulowano kompetencje Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego w zakresie certyfikacji. 

 W art. 22f (art. 1 pkt 11 noweli) określono zasady dopuszczenia do eksploatacji typów 

budowli i typów urządzeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

Będzie to możliwe, pod warunkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu 

dla pierwszego ich egzemplarza. Jeżeli określony typ urządzeń albo budowli jest 

produkowany przez więcej niż jednego producenta, wymagane będzie uzyskanie świadectwa 

dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza produkowanego przez 

każdego z tych producentów. 

 Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydawane będzie na czas 

nieokreślony, a w przypadku nowych typów lub konieczności wykonania prób 

eksploatacyjnych, na czas określony – przewidziany na przeprowadzenie tych prób. Prezes 

UTK został wskazany jako organ właściwy w sprawach wydania, odmowy wydania i cofania 

świadectwa. 

 Przed uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, typy urządzeń i 

typy budowli podlegać mają badaniom technicznym. Prezes UTK, w drodze decyzji, cofnie 

świadectwo w przypadku stwierdzenia, że typ urządzenia albo typ budowli zagraża 

bezpieczeństwu ruchu kolejowego lub bezpieczeństwu przewozu osób i rzeczy. 

 W myśl art. 22g, prowadzenie działalności polegającej na wykonywaniu badań 

technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, 

a także stwierdzenia zgodności z typem oraz wydawaniu certyfikatów zgodności typu 

i certyfikatów zgodności z typem, wymaga uzyskania zgody Prezesa UTK. 

 W art. 1 w pkt 14 w lit. a noweli zaproponowano zmiany w art. 23b ustawy, 

zmierzające do uszczegółowienia procedury dopuszczania do eksploatacji pojazdu 

kolejowego niezgodnego z TSI (technicznymi specyfikacjami interoperacyjności) Nałożono 

tam obowiązek przeprowadzania badań nowych lub modernizowanych pojazdów 

niezgodnych z TSI.  

 W art. 1 w pkt 21 i 22 noweli doprecyzowano procedurę pośredniej weryfikacji WE 

podsystemu.  

 W art. 1 w pkt 25 noweli zaproponowano zmiany w zakresie uszczegółowienia 

przesłanek przyznawania odstępstw od stosowania wymagań zawartych w TSI oraz zakresu 
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dokumentacji dołączanej do wniosku o przyznanie odstępstwa.  

 W art. 1 w pkt 26 noweli uregulowano kwestie związane z prowadzeniem krajowego 

rejestru infrastruktury (RINF). Prezes UTK prowadzić ma krajowy rejestr infrastruktury w 

postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami wydanymi przez Komisję Europejską 

dotyczącymi wspólnej specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej. W rejestrze gromadzone 

będą dane umożliwiające identyfikację bocznic kolejowych oraz określonych części 

infrastruktury kolejowej wraz ze wskazaniem charakterystyki i parametrów technicznych 

podsystemów strukturalnych, z których te części się składają. Zarządcy i użytkownicy 

bocznic kolejowych zostali obowiązani do przekazywania Prezesowi UTK danych 

dotyczących zarządzanej przez nich infrastruktury kolejowej oraz bocznic kolejowych, które 

podlegają publikacji w rejestrze. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Ustawa uchwalona przez Sejm na 45. posiedzeniu w dniu 12 lipca b.r. pochodziła 

z przedłożenia rządowego. Prace nad ustawą prowadziła Komisja Infrastruktury. 

 W toku prac nad projektem w Sejmie, do noweli wprowadzono zmiany znajdujące się 

w art. 1 w pkt 3 - 6. Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury wskazywano, iż poprawki te nie 

mają związku z pierwotnym celem i przedmiotem projektu wniesionego do laski 

marszałkowskiej. 

 Za przyjęciem ustawy głosowało 441 posłów, przy 1 głosie przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się.  

 

III. Uwagi. 

1) W art. 1 w pkt 3 - 6 zmieniono tytuł i zakres stosowania rozdziału 2b ustawy. Dotychczas 

określa on szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii 

kolejowych o znaczeniu państwowym. Po zmianie rozdział 2b dotyczyć ma 

przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych, bez względu na ich znaczenie. 

Konsekwencją takiej zmiany jest konieczność dokonania korekty art. 1 ustawy o 

transporcie kolejowym, określającego jej zakres. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt… w brzmieniu 

"…) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
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"5) szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych, w 

tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel oraz organy właściwe w 

tych sprawach ";"; 

 

2) Zgodnie z art. 1 pkt 24 lit. d noweli (art. 25e ust. 3 ustawy), w przypadkach nieobjętych 

zakresem stosowania TSI, nieujętych we właściwej TSI, lub szczególnych i punktów 

otwartych dla których konieczne jest zastosowanie przepisów technicznych 

niezawartych we właściwej TSI oraz na wypadek przyznania odstępstwa od obowiązku 

stosowania TSI po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej albo 

przy braku takiej opinii, gdy w skład podsystemu nie wchodzą składniki 

interoperacyjności objęte deklaracją WE zgodności lub przydatności do stosowania 

składnika interoperacyjności, nie stosuje się przepisów art. 25e ust. 1a pkt 2 i ust. 3 pkt 

1-3. Art. 25e ust. 3 zawiera odesłanie do art. 25f ust. 5 pkt 1 (odstępstwo od obowiązku 

stosowania TSI po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej), 

podczas gdy powinien jak się wydaje odsyłać także do art. 25f ust. 5 pkt 2 (odstępstwo 

od obowiązku stosowania TSI, jeżeli Komisja Europejska nie wydała opinii w terminie 

6 miesięcy od dnia przekazania jej kompletnej dokumentacji).  

Propozycja poprawki: 

w art. 1w pkt 24 w lit. d, w ust. 3a wyrazy "ust. 5 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 5 pkt 1 i 

2"; 

 

IV. Poprawki o charakterze techniczno-prawnym: 

1) w art. 1 w pkt 11, w art. 22f w ust. 10 w pkt 1 wyrazy "odkupienie lub wymianę" zastępuje 

się wyrazami "odkupienie albo wymianę"; 

2) w art. 1 w pkt 25, w art. 25f w ust. 5 w pkt 2 średnik zastępuje się wyrazami ",albo"; 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 

 


