
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 27 maja 2009 r. Druk nr 603 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 27 maja 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 27 maja 2009 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym,  
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 

 
 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Gospodarki Narodowej 
   (-) Jan Wyrowiński 
 
 
 

u
Data publikacji



 

 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 

 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 5 i 11 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

"3a. Przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 

dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu 

kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 14), zwanego 

dalej "rozporządzeniem nr 1371/2007/WE", z wyjątkiem 

przepisów art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 9, art. 11, art. 12, art. 

16, art. 19, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 22, art. 23, art. 24, 

art. 26, art. 27, art. 28 i art. 29 tego rozporządzenia, nie stosuje 

się do miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych 

przewozów osób.";"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 

2)  w art. 1 w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:  

"w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 5 i 6 

w brzmieniu:"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3, 4 i 9 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 1 w pkt 3 w lit. b w tiret drugim, w lit. c wyrazy "osoby 

prowadzące określone rodzaje pojazdów kolejowych oraz osoby 

prowadzące pojazdy kolejowe metra" zastępuje się wyrazami 

"prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz 

pojazdów kolejowych metra"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 
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4)  w art. 1 w pkt 4, w pkt 3 wyrazy "osoby prowadzące określone rodzaje 

pojazdów kolejowych oraz osoby prowadzące pojazdy kolejowe metra" 

zastępuje się wyrazami "prowadzeniem określonych rodzajów 

pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 

5)  w art. 1 w pkt 5, w art. 14a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Prezes UTK sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów 

rozporządzenia nr 1371/2007/WE."; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6 i 7 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 1 w pkt 5, w art. 14a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Prezes UTK kontroluje spełnienie przez przewoźnika kolejowego, 

zarządcę infrastruktury kolejowej, właściciela dworca bądź 

zarządzającego dworcem obowiązków wynikających z art. 19 ust. 1 

rozporządzenia nr 1371/2007/WE oraz przez sprzedawcę biletów 

lub operatora turystycznego obowiązków wynikających z art. 19 

ust. 2 rozporządzenia nr 1371/2007/WE."; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 

7)  w art. 1 w pkt 6, w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz do pomieszczeń 

sprzedawcy, operatora turystycznego i sprzedawcy biletów mających 

siedzibę poza obszarem kolejowym"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 

8)  w art. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

"7a) w art. 19: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4) oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach 

maszynisty i na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, 

prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych 

oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych metra zatrudnia 

pracowników spełniających warunki określone w niniejszej 

ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach.", 

Poprawka 
sen. J. Wyrowińskiego 
poparta przez komisję 
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b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach 

maszynisty i na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, 

prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych 

oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych metra zatrudnia 

pracowników spełniających warunki określone w niniejszej 

ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach;", 

c) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5) oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach 

maszynisty i na stanowiskach bezpośrednio związanych z 

prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, 

prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych 

oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych metra zatrudnia 

pracowników spełniających warunki określone w niniejszej 

ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach;";"; 

 

9)  w art. 1 w pkt 9, w art. 22d: 

a) w ust. 1 wyrazy "prowadzący określone rodzaje pojazdów 

kolejowych oraz prowadzący pojazdy kolejowe metra" zastępuje się 

wyrazami "prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów 

kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra", 

b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "prowadzących określone rodzaje pojazdów 

kolejowych oraz prowadzących pojazdy kolejowe metra" zastępuje 

się wyrazami "prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, 

prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz 

pojazdów kolejowych metra"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 

10)  w art. 1 w pkt 9, w art. 22e w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w 

brzmieniu:  

"Art. 66 ust. 4 stosuje się"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 

11)  skreśla się art. 2; Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 
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12)  w art. 3 w ust. 1 po wyrazach "z zastrzeżeniem art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, 

art. 9, art. 11, art. 12, art. 16, art. 19, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 22, 

art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28 i art. 29" dodaje się wyrazy "tego 

rozporządzenia"; 

 

Poprawka 
KGN 
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 13 i 14 należy głosować łącznie. 

 

13)  w art. 6 w ust. 1: 

a) wyrazy "2009 r." zastępuje się wyrazami "2014 r.", 

b) wyrazy "2009/2010" zastępuje się wyrazami "2014/2015"; 

 

Poprawka  
sen. G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 

14)  w art. 7: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2010 r.;", 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

"3) art. 1 pkt 10 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2015 r.". 

 

Poprawka  
sen. G. Banasia 
poparta przez 
mniejszość komisji 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


