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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 7 marca 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym 

oraz ustawy o transporcie kolejowym  

(druk nr 639) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, nowelizacja ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 

dozorze technicznym i ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym jest związana 

z planami dotyczącymi budowy pierwszych urządzeń do przewozu osób lub rzeczy 

poruszających się po jednej szynie (tzw. monorail) lub na poduszkach powietrznych 

lub magnetycznych, a także innych urządzeń, które nie są używane w transporcie linowo-

terenowym ani w transporcie kolejowym. 

W art. 1 noweli zmieniającym ustawę o dozorze technicznym zaproponowano, aby do 

zakresu działania Transportowego Dozoru Technicznego należało także wykonywanie dozoru 

technicznego nad urządzeniami do przewozu osób lub rzeczy poruszającymi się po jednej 

szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych oraz związanymi z tym 

przewozem urządzeniami technicznymi, innymi niż używane w transporcie kolejowym i 

transporcie linowo-terenowym.  

W art. 2 noweli dotyczącym korekty w ustawie o transporcie kolejowym wskazano, że 

przepisów tej ustawy nie stosuje się do transportu wykonywanego z wykorzystaniem 

urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie lub na poduszkach 

powietrznych lub magnetycznych oraz związanych z tym przewozem urządzeń technicznych, 

innych niż używane w transporcie kolejowym i transporcie linowo-terenowym. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 4 lutego 2021 r. (druk 

sejmowy nr 1999). I czytanie projektu miało miejsce w Komisji Infrastruktury. Projekt nie 

był przedmiotem poprawek, po II czytaniu niezwłocznie przystąpiono do III czytania. Za 

przyjęciem ustawy głosowało 445 posłów, przy braku głosów przeciw i 14 wstrzymujących 

się. 

III. Uwagi szczegółowe 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 dodawanym do ustawy o transporcie kolejowym, przepisów 

tej ustawy nie stosuje się do transportu wykonywanego z wykorzystaniem urządzeń do 

przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie lub na poduszkach 

powietrznych lub magnetycznych oraz związanych z tym przewozem urządzeń technicznych, 

innych niż używane w transporcie kolejowym i transporcie linowo-terenowym. Z logicznej 

analizy tego przepisu wynika, że skoro przepisów ustawy o transporcie kolejowym nie stosuje 

się do urządzeń technicznych innych niż używane w transporcie linowo-terenowym, to 

stosuje się ją do urządzeń technicznych używanych w transporcie linowo-terenowym. 

Z kolei art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym stanowi, że jej przepisów nie 

stosuje się do transportu linowo-terenowego, z wyjątkiem art. 10 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a 

(przepisy te dotyczą stosowania ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku). 

Wykładnia art. 3 ust. 1 pkt 3 w związku z pkt 5 prowadzi więc do wniosku, że 

przepisów ustawy o transporcie kolejowym nie stosuje się do transportu linowo-terenowego, 

z wyjątkiem urządzeń technicznych do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej 

szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych, używanych w transporcie 

linowo-terenowym. Jeżeli nie to było zamierzeniem ustawodawcy, należy rozważyć przyjęcie 

następującej poprawki. 

Propozycja poprawki 

w art. 2, w pkt 5 skreśla się wyrazy „i transporcie linowo-terenowym”. 
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