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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 18 marca 2020 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 

(druk nr 338) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym dokonuje częściowego wdrożenia 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. 

w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 

z 26.05.2016, str. 44, z późn. zm.), oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. Urz. UE L 138 z 

26.05.2016, str. 102, z późn. zm.), wchodzących w skład tzw. części technicznej czwartego 

pakietu kolejowego.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 z dnia 25 maja 2020 r. 

zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia 

okresu ich transpozycji (Dz. Urz. UE L 165 z 27.05.2020, str. 27), w związku z sytuacją 

nadzwyczajną dotyczącą rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19, wydłużyła termin 

transpozycji tych dyrektyw do dnia 31 października 2020 r. 

Ustawa zawiera także przepisy, których celem jest zapewnienie prawidłowego 

stosowania szeregu aktów wykonawczych do dyrektywy 2016/798, w szczególności: 

− rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. 

ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów 

dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenia 
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Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (Dz. Urz. UE L 129 z 25.05. 2018, 

str. 26, z późn. zm.), 

− rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

ustanawiającego praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów 

bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji 

(WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE L 129 z 25.05.2018, str. 49, z późn. zm.), 

− rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów 

odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) 

nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 139I z 27.05.2019, str. 360, z późn. zm.).  

Dodatkowo ustawa wprowadza rozwiązania służące wykonaniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji 

Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 881/2004 (Dz. Urz. UE 

L 138 z 26.05.2016, str. 1).  

Podstawowe zmiany dotyczą dokumentów z zakresu bezpieczeństwa, wydawanych 

przewoźnikom kolejowym umożliwiających im dostęp do infrastruktury kolejowej po 

spełnieniu określonych warunków.  

W miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach – A i B – 

wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa, wprowadzany jest jednolity 

certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub krajowe 

organy ds. bezpieczeństwa.  

Wybór organu wydającego certyfikat jest zależny od obszaru prowadzenia działalności 

– jeżeli obejmuje on co najmniej dwa państwa członkowskie UE, wniosek składa się do 

Agencji, zaś w przypadku podmiotów działających w obrębie jednego kraju przewoźnik ma 

możliwość wyboru i złożenia wniosku do Agencji lub właściwego krajowego organu ds. 

bezpieczeństwa.  

Ustawa tworzy także warunki do stosowania przez Prezesa Urzędu Transportu 

Kolejowego, szczegółowych procedur dotyczących wydawania jednolitych certyfikatów 

bezpieczeństwa, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/763.  
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W szczególności wprowadza się w tym zakresie tzw. punkt kompleksowej obsługi – 

dedykowany system informatyczny stworzony przez Agencję Kolejową UE dla obsługi 

wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa.  

Ponadto ustawa modyfikuje wymagania dotyczące systemów zarządzania 

bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury, 

które w dalszym stopniu uszczegółowione są w rozporządzeniu (UE) 2018/762.  

Dodatkowo ustawa rozszerza zakres certyfikacji tzw. podmiotów odpowiedzialnych 

za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM), zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/779, 

a także modyfikuje zasady uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury 

i świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych.  

Ustawa dotyczy także szeregu innych aspektów dotyczących bezpieczeństwa w 

transporcie kolejowym, m.in. współpracy z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa 

oraz z Agencją Kolejową Unii Europejskiej czy nadzoru Prezesa UTK nad podmiotami 

sektora kolejowego. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 11 lutego 2021 r. (druk 

sejmowy nr 933). Prezes Rady Ministrów zadeklarował, że projekt ma na celu wykonanie 

prawa Unii Europejskiej.  

Jego pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji Infrastruktury. W drugim czytaniu 

posłowie nie zgłaszali do projektu żadnych poprawek, w związku z czym niezwłocznie 

przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, przy 3 głosach przeciw i 11 głosach 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W związku ze zmianą do art. 4 pkt 26 i 29 ustawy, korekty wydaje się wymagać także 

art. 22f ust. 15 pkt 4 ustawy, posługujący się terminologią sprzed zmiany. W razie 

przyjęcia takiej poprawki, należy rozważyć utrzymanie w mocy aktu wykonawczego 

wydanego na postawie art. 22f ust. 14, ponieważ ust. 15 zawiera dla niego wytyczne.  

 



– 4 – 

Propozycja poprawki  

w art. 1 w pkt 28 po wyrazach „w art. 22f” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się 

jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu: 

„b) w ust. 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wymagania i procedury w zakresie dopuszczania do eksploatacji elementów 

systemu kolei Unii zawarte w przepisach Unii Europejskiej dotyczących 

interoperacyjności;”;”; 

 

2. W art. 5 w ust. 2 noweli mowa jest o obowiązku uzyskania zezwolenia na 

wprowadzenie pojazdu do obrotu lub zezwolenia dla typu pojazdu, zgodnie z art. 23b 

ust. 1 ustawy, podczas gdy o zezwoleniu dla typu pojazdu stanowi art. 23d. 

Propozycja poprawki  

w art. 5 w ust. 2 wyrazy „zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu lub zezwolenie dla 

typu pojazdu obejmujące te sieci kolejowe, zgodnie z art. 23b ust. 1”zastępuje się wyrazami 

„zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub zezwolenie dla typu pojazdu 

obejmujące te sieci kolejowe, zgodnie z art. 23b ust. 1 lub art. 23d ust. 1”; 

 

3. W art. 15 w pkt 1 noweli wyodrębniono grupę przepisów dotyczących europejskiego 

rejestru pojazdów (EVR), które mają wejść w życie z dniem 16 czerwca 2021 r. Należy 

rozważyć, czy w tym samym terminie nie powinny wchodzić także: art. 1 pkt 30 lit. a 

tiret pierwsze, pkt 36 w zakresie art. 23f ust. 12 oraz pkt 39 w zakresie art. 23j ust. 1 

zdanie drugie, które również odnoszą się do europejskiego rejestru pojazdów (EVR). 

 

4. Zgodnie z art. 15 pkt 1 noweli, jej art. 3 ust. 6 ma wejść w życie z dniem 16 czerwca 

2021 r, natomiast w myśl art. 15 pkt 2, art. 3 ust. 4 ma wejść w życie z dniem 16 

czerwca 2022 r. 

 Z art. 3 ust. 4 i 6 wynika jednak, że regulują one kwestie związane z postępowaniami 

wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie ustawy, która ma 

trzymiesięczne vacatio legis. 

 Aby uniknąć błędu polegającego na tym, że przepisy przejściowe wchodzą w życie z 

datą późniejszą niż mechanizm prawny w nich przewidziany, należy rozważyć przyjęcie 

następującej poprawki.  
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Propozycja poprawki 

w art. 3: 

a) w ust. 4 wyrazy „przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się 

wyrazami „przed dniem 16 czerwca 2022 r.”, 

b) w ust. 6 wyrazy „przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się 

wyrazami „przed dniem 16 czerwca 2021 r.”; 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


