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Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. 

 

Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym  

oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym  

(druk nr 368) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o 

transporcie kolejowym dostosowuje polski porządek prawny do nowego systemu uzyskiwania 

uprawnień zawodowych na stanowisku maszynisty na terytorium Unii Europejskiej, 

określonego w decyzji Komisji nr 2011/765/UE z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie 

kryteriów uznawania ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia zawodowe dla 

maszynistów, kryteriów uznawania egzaminatorów maszynistów, jak również kryteriów 

organizowania egzaminów zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady (Dz. Urz. UE L 314 z 29.11.2011, str. 36).  

W ustawie uregulowano w szczególności zasady przeprowadzania badań lekarskich 

i psychologicznych maszynistów i kandydatów na maszynistów oraz obowiązki pracodawców 

maszynistów w tym zakresie, a ponadto wprowadzono mechanizmy prawne zmierzające do 

wyeliminowania negatywnych praktyk towarzyszących pracy maszynistów, obniżających 

następnie poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.  

W art. 13 ust. 1a pkt 5a (art. 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie) poszerzono katalog uprawnień 

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o prowadzenie i aktualizację rejestru ośrodków 

szkolenia i egzaminowania maszynistów, a także listy podmiotów uprawnionych do 

przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia 

spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania 

licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty. 

Na podstawie art. 13 ust. 7d (art. 1 pkt 2 lit. c noweli), w ramach nadzoru nad 

podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 

maszynistów, podmiot upoważniony przez Prezesa UTK będzie miał prawo wstępu do 
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pomieszczeń podmiotu wykonującego badania lekarskie i psychologiczne, kontroli 

dokumentacji medycznej i psychologicznej związanej z wykonanymi badaniami i orzekaniem 

oraz żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. 

Zgodnie z art. 22 ust. 2a (art. 1 pkt 6 lit. b noweli), kandydaci na maszynistów 

ubiegający się o uzyskanie licencji maszynisty, którzy posiadają dyplom albo inny dokument 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy kształcenia 

zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i 

sygnalizacji kolejowej, lub ukończyli studia wyższe na kierunkach zawierających w 

programach studiów zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i 

sygnalizacji kolejowej, będą mogli przystąpić do egzaminu maszynisty bez konieczności 

uprzedniego odbycia szkolenia. 

W świetle art. 22 ust. 2d i 2e, badania lekarskie i psychologiczne maszynistów w 

celu zachowania przez nich licencji maszynisty, mają być przeprowadzane co 24 miesiące – 

do ukończenia przez maszynistę 55. roku życia albo 12 miesięcy – po ukończeniu 55. roku 

życia, chyba że orzeczenie lekarskie wskazuje krótszy okres.  

Analogiczne zasady przewidziano w art. 22b ust. 7a, w odniesieniu do badań 

przeprowadzanych na potrzeby zachowania ważności świadectwa maszynisty. Maszynista 

będzie ponadto przechodził badania lekarskie i psychologiczne m.in. po każdym poważnym 

wypadku, w którym uczestniczył, po zakończeniu czasowej niezdolności do pracy 

spowodowanej chorobą, trwającej dłużej niż 30 dni, w przypadku powrotu maszynisty do 

pracy po przerwie trwającej dłużej niż 6 miesięcy oraz w razie uzasadnionego podejrzenia 

utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do kierowania pojazdem kolejowym lub 

pociągiem. 

W art. 22b ust. 1a (art. 1 pkt 8 lit b noweli) doprecyzowano katalog warunków 

niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty. Są nimi: posiadanie licencji maszynisty, 

odbycie szkolenia i zdanie egzaminu dla kandydatów na maszynistów albo złożenie z 

wynikiem pozytywnym sprawdzianu wiedzy i umiejętności – dla maszynistów ubiegających 

się o kolejne świadectwo, a także uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego 

spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych niezbędnych do wykonywania 

tego zawodu. 

Na podstawie art. 22ca (art. 1 pkt 10 noweli), maszynista będzie obowiązany do 

niezwłocznego poinformowania przewoźnika kolejowego lub zarządcy, na rzecz których 

świadczy pracę lub usługi, w drodze pisemnego oświadczenia, o świadczeniu pracy lub usług 
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na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego, zarządcy, użytkownika bocznicy 

kolejowej lub przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej albo o 

niewykonywaniu takich czynności. 

Zaproponowano ponadto zmiany w zakresie treści przepisów upoważniających do 

wydania rozporządzeń do ustawy o transporcie kolejowym, obejmujących szczegółowe 

zagadnienia związane z procesem szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz 

przeprowadzaniem badań lekarskich i psychologicznych. 

W art. 2 noweli zmodyfikowano art. 3 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2009 r. o 

zmianie ustawy o transporcie kolejowym – przepis przejściowy utrzymujący w mocy 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu 

stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i 

warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący 

pojazdy kolejowe. W art. 2 pkt 1 zaproponowano wydłużenie okresu obowiązywania 

wspomnianego aktu wykonawczego do dnia 29 października 2018 r. i utrzymanie w mocy 

uprawnień maszynistów oraz osób zatrudnionych na innych stanowiskach związanych 

z prowadzeniem pojazdów kolejowych, wykonujących pracę maszynisty (bez konieczności 

posiadania licencji i świadectwa maszynisty).  

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 41. posiedzeniu w dniu 24 maja b.r. pochodziła z 

przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie 

prawa Unii Europejskiej.  

Prace nad ustawą prowadziła Komisja Infrastruktury.  

Ustawa nie była przedmiotem kontrowersji ani istotnych zmian.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 428 posłów, przy jednym głosie przeciw i braku 

głosów wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi. 

1) Zgodnie z art. 22 ust. 5 (art. 1 pkt 6 lit. c noweli) licencja maszynisty jest 

wydawana, w drodze decyzji, na okres 10 lat, a po upływie tego okresu Prezes 

UTK, na wniosek posiadacza licencji maszynisty, w drodze decyzji, przedłuża 

jej ważność, wydając nowy dokument na kolejne 10 lat od dnia upływu terminu 
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ważności dotychczasowej licencji maszynisty, po uprzednim sprawdzeniu 

ważności orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań 

zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo 

zachowania ważności licencji maszynisty lub świadectwa maszynisty. Z takiego 

brzmienia przepisu nie wynika, co dzieje się wówczas, gdy maszynista złoży 

wniosek o przedłużenie licencji np. w dniu, w którym upływa termin ważności 

dotychczasowego dokumentu albo już po tym terminie. Wydaje się, że od dnia 

utraty ważności przez starą licencję, do dnia wydania nowego dokumentu, 

maszynista nie będzie mógł wykonywać zawodu. Wątpliwości takich można by 

uniknąć, gdyby ustawa zastrzegła termin, w którym należy składać wnioski o 

przedłużenie ważności świadectwa maszynisty. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 6 w lit. c, w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy „Po upływie tego okresu 

Prezes UTK, na wniosek posiadacza licencji maszynisty, w drodze decyzji, 

przedłuża jej ważność, wydając nowy dokument na kolejne 10 lat od dnia upływu 

terminu ważności dotychczasowej licencji maszynisty” zastępuje się wyrazami 

„Prezes UTK, na wniosek posiadacza licencji maszynisty złożony co najmniej 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej licencji, w drodze decyzji, 

przedłuża jej ważność, wydając nowy dokument na kolejne 10 lat od dnia upływu 

tego terminu”. 

 

2) Zgodnie z art. 22 ust. 2e (art. 1 pkt 6 lit. b noweli), maszynista posiadający 

aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych, 

fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania 

ważności świadectwa maszynisty, jest zwolniony z obowiązku wykonania takich 

badań dla potrzeb zachowania licencji maszynisty. Z takiej regulacji wynika, że 

ustawodawca traktuje badania lekarskie prowadzone w związku z uzyskaniem 

lub zachowaniem licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, jako 

tożsame. Aby zaoszczędzić przewoźnikom kolejowym lub maszynistom 

zbędnych wydatków, zwalnia ich od obowiązku ponoszenia kosztów badań na 

potrzeby uzyskania lub zachowania licencji maszynisty, jeżeli w konkretnym 

przypadku maszynista dysponuje aktualnymi badaniami wydanymi w związku 
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ze świadectwem maszynisty. W celu zapewnienia ustawie konsekwencji wydaje 

się, że analogiczne rozwiązanie powinno dotyczyć także sytuacji odwrotnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 8 w lit. f, po ust. 7a dodaje się ust. 7… w brzmieniu: 

„7… Maszynista posiadający aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające 

spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do 

uzyskania albo zachowania ważności licencji maszynisty, jest zwolniony z 

obowiązku przejścia okresowych badań lekarskich i psychologicznych oraz 

uzyskania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 7.” 

 

3) Na podstawie art. 22ca (art. 1 pkt 10 noweli), maszynista będzie obowiązany do 

niezwłocznego poinformowania przewoźnika kolejowego lub zarządcy, na rzecz 

których świadczy pracę lub usługi, w drodze pisemnego oświadczenia, o 

świadczeniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego przewoźnika 

kolejowego, zarządcy, użytkownika bocznicy kolejowej lub przedsiębiorcy 

wykonującego przewozy w obrębie bocznicy kolejowej albo o niewykonywaniu 

takich czynności. Z kolei w świetle art. 65 ust. 1a (art. 1 pkt 12 noweli), 

uchylanie się od złożenia takiego oświadczenia stanowić ma wykroczenie. Art. 

22ca w związku z art. 65 ust. 1a nie spełnia warunku dostatecznej określoności i 

precyzji przepisu karnego. W szczególności nie wiadomo, począwszy od jakiego 

terminu maszynista jest obowiązany niezwłocznie poinformować przewoźnika 

lub zarządcę o okolicznościach wskazanych w art. 22ca, a w konsekwencji – nie 

można mu postawić zarzutu uchylania się od obowiązku złożenia takiej 

informacji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 10, w art. 22ca w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

 „Maszynista, na żądanie przewoźnika kolejowego lub zarządcy, na rzecz których 

świadczy pracę lub usługi, jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania, 

w drodze pisemnego oświadczenia, o:” 
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IV. Poprawki o charakterze techniczno-prawnym. 

1) w art. 1 w pkt 7 w lit. l, w ust. 11 w pkt 11 wyrazy „licencji maszynistów” zastępuje się 

wyrazami „licencji maszynisty”; 

2) w art. 1 w pkt 7 w lit. l, w ust. 12 w pkt 6 i 7 wyrazy „licencje maszynistów” zastępuje 

się wyrazami „licencję maszynisty”; 

3) w art. 1 w pkt 7 w lit. l, w ust. 12 w pkt 11 wyrazy „licencji maszynistów” zastępuje się 

wyrazami „licencji maszynisty”; 

4) w art. 1 w pkt 8 w lit. g, w ust. 7c i 7d wyrazy „ust. 1a pkt 3” zastępuje się wyrazami 

„ust. 1a pkt 4”; 

5) w art. 1 w pkt 8 w lit. j, w ust. 14 wyrazy „świadectw maszynistów” zastępuje się 

wyrazami „świadectw maszynisty”; 

6) w art. 1 w pkt 8 w lit. o, w ust. 21 w pkt 6 oraz w części wspólnej na końcu wyrazy 

„świadectw maszynistów” zastępuje się wyrazami „świadectw maszynisty”; 

7) w art. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu: 

„11a) art. 25w otrzymuje brzmienie: 

„Art. 25w. W zakresie uregulowanym w Umowie zbiorowej, o której 

mowa w art. 25u ust. 1, nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, chyba że 

przepisy te są korzystniejsze dla pracownika.”; 

 11b) w art. 28a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5. W zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy do 

członków stałych Komisji stosuje się przepisy Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem 

przepisów niniejszej ustawy. Z dniem powołania z członkiem Komisji zawiera 

się umowę o pracę.”; 
 
 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

główny legislator 


