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I.	 Wprowadzenie
Stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogło-

szenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), wydanego na 
podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (t.j.: Dz. U. 2019, poz. 1239, ze zm.), w okresie od 20 marca 2020 r. do 
odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP), obowiązuje stan epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Ogłoszenie stanu epidemii umożliwiło wprowadzenie wielu 
nakazów, zakazów i ograniczeń nie tylko w zakresie przemieszczania się, lecz także dotyczących 
np. prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania zakładów pracy czy też świadczenia 
usług przewozowych.

Przedmiotem badań jest wpływ regulacji prawnych dotyczących zapobiegania, przeciwdzia-
łania i zwalczania COVID-19, obowiązujących według stanu prawnego na dzień 24 listopada 
2020 r., na funkcjonowanie sektora transportu kolejowego w Polsce. Analizą objęto w szczegól-
ności rozwiązania instytucjonalno-prawne zawarte w przepisach następujących aktach prawnych:
– rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 
ze zm.) (dalej: rozporządzenie z 9 października 2020 r.);

– ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842) (dalej: ustawa z 2 marca 2020 r.);

– ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, ze zm.); (dalej: ustawa z 16 kwietnia 
2020 r.).
Ponadto, z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa 

kolejowe należy zwrócić uwagę, że na podstawie art. 65 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopła-
tach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpie-
niem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086, ze zm.), która weszła w życie 24 czerwca 2020 r., w ustawie 
z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1292, ze zm.) dodany został 
art. 51 ust. 3a, na podstawie którego za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności 
kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1041) lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020, poz. 344), jeżeli może to usprawnić 
prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działal-
ności gospodarczej.
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II.	Rozporządzenie	Rady	Ministrów	z	9	października	2020	r.	 
w	sprawie	ustanowienia	określonych	ograniczeń,	nakazów	 

i	zakazów	w	związku	z	wystąpieniem	stanu	epidemii
Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia z 9 października 2020 r., do odwołania wstrzymane 

jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem 
granicy RP. Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca 
zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, jest obowiązana (§ 2 ust. 2 rozporządzenia z 9 paź-
dziernika 2020 r.):
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania 

lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz o numerze telefonu 
do kontaktu;

2) odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 10 dni od dnia następującego po przekroczeniu 
granicy państwowej1.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia z 9 października 2020 r., powyższego obowiązku nie 
stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP w ramach wykonywania czynności zawodowych 
przez obsadę pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lip-
ca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 
2015, poz. 360, ze zm.) oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu 
towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności za-
wodowe w RP lub państwie sąsiadującym. Podstawą zwolnienia jest lista stanowiąca wykaz tych 
osób, przekazana przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa UTK, 
który następnie przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Stosownie do treści § 24 ust. 1 rozporządzenia z 9 października 2020 r., do odwołania wy-
konywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą 
zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu 
wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Zgodnie z treścią ust. 4 
pkt 7 lit. d) omawianego przepisu, do zadań tych zalicza się sprawy z zakresu administracji 
architektoniczno-budowlanej dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej 
na podstawie przepisów ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.: Dz. U. 2020, 
poz. 1043, ze zm.) (dalej: uotk).

W myśl przepisu § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 9 października 2020 r., do odwołania, 
w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
(t.j. Dz. U. 2020, poz. 1944, ze zm.)2, danym środkiem transportu można przewozić w tym samym 
czasie nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc 
siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-
-ruchowej przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. 
Dodatkowo na podstawie § 27 ust. 1 pkt 1 omawianego rozporządzenia, do odwołania nakłada 

1 Z dniem 24.10. 2020 r. zniesiony został obowiązek kwarantanny w stosunku do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą 
obowiązkiem kwarantanny.
2 Stosownie do treści tego przepisu publiczny transport zbiorowy oznacza „powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych 
odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej”.
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się obowiązek zakrywania ust i nosa, za pomocą odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbi-
cy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 110, ze zm.): 
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności 

publicznej przeznaczonych m.in. na potrzeby administracji publicznej lub obsługi pasażerów 
w transporcie kolejowym, przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także 
budynek biurowy lub socjalny. 

III.	Ustawa	z	2	marca	2020	r.	o	szczególnych	rozwiązaniach	
związanych	z	zapobieganiem,	przeciwdziałaniem	 
i	zwalczaniem	COVID-19,	innych	chorób	zakaźnych	 

oraz	wywołanych	nimi	sytuacji	kryzysowych
Poniższa analiza obejmuje przepisy ustawy z 2 marca 2020 r., w wersji uwzględniającej 

późniejsze zmiany, w tym na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2020 r., która omawiana 
jest w kolejnej części niniejszego artykułu, z punktu widzenia następujących kwestii: prowadze-
nie badań lekarskich i psychologicznych; szkolenia, okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności 
maszynistów oraz egzaminy okresowe; postępowania administracyjne; inne przepisy dotyczące 
transportu kolejowego.

1.	Badania	lekarskie	i	psychologiczne

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., w przypadku ogłoszenia stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się 
wykonywanie obowiązków wynikających m.in. z przepisów:
– art. 229 § 2 zdanie pierwsze („Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim”), § 4a 

(„Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skie-
rowania wydanego przez pracodawcę”) w zakresie badań okresowych i § 5 (obowiązki 
pracodawcy zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji 
i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających) ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320);

– art. 22b ust. 7 uotk (badania na świadectwo maszynisty) w zakresie wykonywania okreso-
wych badań lekarskich i badań psychologicznych. 

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie 
podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa powyżej i wykonać je w okresie 
nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. 

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r., w przypadku braku dostępności do le-
karza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie 
może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie 
wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
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epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo od dnia odwołania 
stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych 
pracownika.

Ponadto, stosownie do treści art. 31m ust. 1 ustawy z 2marca 2020 r. orzeczenia lekarskie 
wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upły-
nęła po 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie innych 
badań lekarskich lub psychologicznych wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego 
albo psychologicznego, a ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje waż-
ność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności 
lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania 
odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być 
wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że na podstawie art. 15zzzy ust. 1 ustawy z 2 marca 
2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się przepro-
wadzanie badań lekarskich i psychologicznych:
1) osób ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty albo o zachowanie jego ważności, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 uotk;
2) osób ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty albo o zachowanie jego ważności, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22b ust. 22 uotk;
3) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem 

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów 
kolejowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 uotk;

4) pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego, o którym mowa w art. 22d ust. 1 
uotk, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 11 ustawy z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy 
o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 462);

5) funkcjonariuszy straży ochrony kolei, określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 59 ust. 6 pkt 3 uotk.

W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, o których mowa powyżej, upływa 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych 
badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicz-
nego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii (art. 15zzzy 
ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r.).

2.	Szkolenia,	okresowe	sprawdziany	wiedzy	i	umiejętności	maszynistów	oraz	egzaminy	
okresowe

W myśl art. 15zzzz ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii zawiesza się przeprowadzanie szkoleń oraz okresowych sprawdzianów 
wiedzy i umiejętności maszynistów, o których mowa w art. 22b ust. 7 oraz ust. 21 pkt 4 uotk, jak 
również szkoleń dla osób, o których mowa w art. 15zzzy ust. 1 pkt. 3–5 tej ustawy. Stosownie do 
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treści art. 15zzzza ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. zawiesza się również przeprowadzanie egza-
minów okresowych, o których mowa w § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio zwią-
zanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych 
rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. 2015, poz. 46) (dalej: rozporządzenie z 30 grudnia 2014 r.).

W przypadku gdy termin przeprowadzenia ww. szkolenia, okresowego sprawdzianu wiedzy 
i umiejętności maszynistów lub egzaminu okresowego przypada w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan 
epidemii, albo stanu epidemii.

3.	Terminy	ważności	dokumentów	z	zakresu	transportu	kolejowego

Na podstawie art. 15zzzy1 ustawy z 2 marca 2020 r., w przypadku gdy termin ważności:
1) autoryzacji bezpieczeństwa, o której mowa w art. 18a uotk,
2) certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18b uotk,
3) świadectwa bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 19 uotk,
4) licencji maszynisty, o której mowa w art. 22 ust. 1 uotk,
5) świadectwa maszynisty, o którym mowa w art. 22b ust. 1 uotk,
6) certyfikatu dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM), o któ-

rym mowa w art. 23j ust. 8 uotk
upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega 
on przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

4.	Inne	przepisy	dotyczące	transportu	kolejowego

Na podstawie art. 12f ustawy z 2 marca 2020 r. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii wydłuża się cykle przeglądowo-naprawcze, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 20 uotk, tj. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów 
kolejowych (Dz. U. 2016, poz. 226, ze zm.), o czasookres: 1 miesiąc dla 2 poziomu utrzymania, 
3 miesiące dla 3 poziomu utrzymania i 6 miesięcy dla 4 poziomu utrzymania. 

W myśl przepisu art. 14 ust. 1 omawianej ustawy, który utracił moc obowiązującą z 5 września 
2020 r., zarządzający dworcem kolejowym i przewoźnik kolejowy nie ponosili odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi 
działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości 
świadczenia usług, w tym brak możliwości przewozu oraz brak możliwości lub ograniczenie pro-
wadzenia działalności handlowej na dworcach kolejowych, w tym w zakresie zmniejszenia albo 
utraty przychodów.

Art. 15zzzzl1 ustawy z 2 marca 2020 r. reguluje kwestie związane ze wsparciem finansowym 
przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym. Na podstawie ust. 1 tego przepisu w celu 
przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu przekazuje opera-
torom w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich 
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w transporcie kolejowym, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, środki 
finansowe za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 
kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano taki stan, na poziomie kwoty dotacji 
przedmiotowej z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego rozliczonej za te same miesięczne okresy w roku poprzednim, 
pomniejszonej o przekazane operatorom środki dotacji przedmiotowej na finansowanie utraco-
nych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów 
za te miesiące. Środki te przekazywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw transportu, w celu sfinansowania rekompensaty, w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym3, w części określonej w art. 50 ust. 1 
pkt 2 lit. c tej ustawy, tj. kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem przez operatora usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Z kolei na podstawie art. 15zzzzl2 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., w celu przeciwdziałania 
skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu może przekazać operatorom w woje-
wódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie ko-
lejowym, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, środki finansowe w celu 
sfinansowania rekompensaty, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym, w części określonej w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c tej ustawy, za miesiące obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie mie-
siąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. Środki te pochodzą 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kolejne przepisy ustawy z 2 marca 2020 r., tj. art. 15zzzzl3 oraz art. 15zzzzl4 ustanawia-
ją odpowiednio: warunki udzielenia wsparcia na podstawie ww. przepisów art. 15zzzzl1 oraz  
art. 15zzzzl2 (niezmniejszenie wydatków planowanych przed 13 marca 2020 r. w budżecie 
właściwego organizatora w celu sfinansowania rekompensaty i przekazanie przez organizatora 
operatorowi rekompensaty w wysokości planowanej na ten dzień) oraz ograniczenia dotyczące 
łącznej wysokości wsparcia.

5.	Postępowania	administracyjne

Na podstawie art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych 
i sądowych, m.in. w postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych oraz postępo-
waniach egzekucyjnych i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, nie rozpo-
czyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. W okresie tym organ, sąd lub podmiot, 
prowadzący postępowanie lub kontrolę, mógł wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności 
lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy niż 
przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontro-
lowanego. Zgodnie z ust. 4 omawianego przepisu: „strona, uczestnik postępowania, kontrolowa-
ny i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 
ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani do dokonania 

3 Przepis ten definiuje rekompensatę jako „środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane operatorowi publicznego transportu zbiorowego 
w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.
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czynności w wyznaczonym terminie, a w przypadku zarządzenia biegu terminu następują skutki, 
które ustawa wiąże z upływem terminu”.

Ww. przepis art. 15 zzs ustawy z 2 marca 2020 r. został uchylony ustawą z 14 maja 2020 r. 
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, ze zm.), która weszła w życie 16 maja 2020 roku. Zgodnie 
z art. 68 ustawy zmieniającej z 14 maja 2020 r. terminy w postępowaniach, o których mowa 
w art. 15zzs ustawy z 2 marca 2020 r., których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs, 
rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Z kolei terminy 
w postępowaniach, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs, biegną dalej po upły-
wie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Należy również zwrócić uwagę, że stosownie do treści art. 15zzzzzn ustawy z 2 marca 2020 r., 
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd ad-
ministracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający 
bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej może:
1) odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-

wania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 256, ze zm.) (dalej k.p.a.), także w przypadku, 
gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa;

2) zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących 
akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 
pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych 
kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne albo na inny adres elektroniczny wskazany przez 
stronę;

3) przeprowadzić czynność w toku postępowania wymagającego osobistego stawiennictwa, 
również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wi-
zerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia 
za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

Powyższy przepis został dodany do ustawy z 2 marca 2020 r. na podstawie ustawy z 16 kwietnia 
2020 r., która weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku.

IV.	Ustawa	z	16	kwietnia	2020	r.	 
o	szczególnych	instrumentach	wsparcia	 

w	związku	z	rozprzestrzenianiem	się	wirusa	SARS-CoV-2
Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 

(tj. 18 kwietnia 2020 r.) z wyjątkami, które nie obejmują przepisów dotyczących sektora transportu 
kolejowego. Art. 73–75 tej ustawy dotyczy zmian w ustawie z 2 marca 2020 r., która została omó-
wiona. W zakresie regulacji transportu kolejowego pozostaje w szczególności art. 33 pkt. 1–4 tej 
ustawy, zmieniający ustawę o transporcie kolejowym. Dodatkowo ustawa z 16 kwietnia 2020 r. 
zmieniła m.in. kodeks postępowania administracyjnego.
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1.	Zmiany	w	ustawie	z	dnia	28	marca	2003	r.	o	transporcie	kolejowym

Na podstawie art. 33 ustawy z 16 kwietnia 2020 r., w ustawie o transporcie kolejowym wpro-
wadzono wymienione poniżej zmiany.

W rozdziale 4 „Bezpieczeństwo transportu kolejowego”, po art. 22g dodano art. 22h w brzmieniu:
„Art. 22h. 1. Prezes UTK z urzędu, w przypadku pilnych, nieprzewidzianych okoliczności mają-
cych wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego, w drodze decyzji administracyjnej, może 
czasowo ustalić odstępstwa od wymagań określonych w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 1, 4–7, 9–11 i pkt 12 lit. a oraz b oraz ust. 13, art. 22b ust. 21 
pkt 1–4 i ust. 22 pkt 3 i art. 22d ust. 3 oraz określić ich warunki.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego zawiadamia o decyzjach i innych czynnościach podjętych w toku postępo-
wania wyłącznie w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu 
Kolejowego.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowej wykonalności”.

Na podstawie zacytowanego powyżej przepisu Prezes UTK może wydawać decyzje admini-
stracyjne w przedmiocie udzielenia odstępstw (oraz określić warunki tych odstępstw) od wymagań 
określonych w przypisach wydanych na podstawie:
1) art. 22a ust. 11 pkt 1 i 4–7, 9–11 i 12 lit. a i b, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty 
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 2373) określających: 

 –  warunki i tryb wydawania, przedłużania ważności, zawieszania, przywracania i cofania 
licencji maszynisty, aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty oraz wydawania 
jej wtórników;

 –  wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób ubiegających 
się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności;

 –  zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny do uzyskania 
licencji maszynisty;

 –  program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się  
o licencję maszynisty;

 –  sposób, formę i tryb przygotowania oraz przeprowadzania egzaminów dla kandyda-
tów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty, a także tryb pracy komisji 
egzaminacyjnej;

 –  szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o wpis do 
rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania;

 –  wymagania kwalifikacyjne dla instruktorów i egzaminatorów wykonujących czynności 
w ośrodku szkolenia i egzaminowania, a także rodzaje dokumentów potwierdzających 
ich kwalifikacje i wykształcenie;

 –  warunki, sposób prowadzenia rejestru licencji maszynistów, zakres danych w nim ujętych 
oraz okres ich przechowywania, wzór tego rejestru, a także tryb przekazywania danych 
ujętych w rejestrze podmiotom, o których mowa w art. 22a ust. 1a;
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 –  wzór: a) wniosku o wydanie licencji maszynisty, przedłużenie ważności, wydanie wtórni-
ka, przywrócenie tego dokumentu i aktualizację danych w nim zawartych; b) dokumentu 
potwierdzającego ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu w celu uzyskania licencji 
maszynisty; 

2) art. 22a ust. 13, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowa-
dzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia 
wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji ma-
szynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz. U. poz. 1534) 
określających szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis 
na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych 
oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicz-
nych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także 
zachowania ich ważności, tryb dokonywania wpisu na listę oraz wykreślania z niej, zakres 
danych ujętych na liście, wzór wniosku o wpis na listę, a także sposób uiszczania opłat;

3) art. 22b ust. 21 pkt 1–4, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212, 
ze zm.) określających:

 –  zakres wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury kolejo-
wej, objętych szkoleniem i egzaminem, które są niezbędne do uzyskania świadectwa 
maszynisty;

 –  program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się 
o uzyskanie świadectwa maszynisty;

 –  sposób, formę oraz tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów 
na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty oraz tryb pracy 
komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej te egzaminy;

 –  tryb oraz szczegółowe warunki i minimalną częstotliwość przeprowadzania szkoleń oraz 
sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów;

4) art. 22b ust. 22 pkt 3, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań le-
karskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających 
się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (t.j. Dz. U. 2019, poz. 340) 
określających wzory dokumentów potwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną osób 
ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności;

5) art. 22d ust. 3, tj. od wymagań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bez-
pośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowa-
dzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. 2015, poz. 46) określających:

 –  dla stanowisk, o których mowa w ust. 1 (pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpo-
średnio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z pro-
wadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych: dyżurny ruchu, nastawniczy, 
zwrotniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, 
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toromistrz, dróżnik przejazdowy, prowadzący pojazdy kolejowe, o których mowa w art. 18 
ust. 2 pkt 1 i 2, oraz pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych), warunki, jakie są obo-
wiązani spełniać zatrudnieni na tych stanowiskach, a także warunki i sposób oceny ich 
zdolności fizycznych i psychicznych, jednostki uprawnione do oceny zdolności fizycznej 
i psychicznej oraz tryb orzekania o tej zdolności;

 –  sposób powoływania i tryb pracy komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje 
pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach, wzory dokumentów potwierdzających 
te kwalifikacje i upoważniających do wykonywania czynności na tych stanowiskach, wy-
sokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych oraz wysokość opłat związa-
nych ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników, uwzględniając przepis ust. 4 („Wysokość 
opłaty związanej ze stwierdzeniem kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć równowartości w złotych 30 euro, 
ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego, ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 
w dniu wydania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pracownika”), a także sposób 
uiszczania tych opłat.

II. W rozdziale 10 „Ochrona porządku na obszarze kolejowym” wprowadzono następujące 
zmiany:

 1) art. 59 ust. 8 uotk otrzymał brzmienie: 
   „8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na 
obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach 
przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach 
kolejowych, uwzględniając warunki i wymagania funkcjonowania transportu kolejowego”;

 2) art. 60 ust. 1 uotk nadano brzmienie: „1. Do zadań straży ochrony kolei należy:
   1) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pocią-

gach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi 
podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych;

   2) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych 
pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych 
korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych”;

 3) w art. 60 uotk określającym zadania straży ochrony kolei:
 – po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wykonywanie przez straż ochrony kolei za-

dań, o których mowa w ust. 1, w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych 
korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych następuje na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy strażą ochrony kolei a podmiotem zarządzającym dwor-
cem kolejowym”;w ust. 2 po pkt 1 dodano pkt 1a w brzmieniu: „1a) legitymowania i ujęcia 
osób, u których występują objawy chorób zakaźnych, oraz osób, które przebywały z osobami, 
u których wystąpiły takie objawy, w celu ustalenia ich tożsamości i zapobiegnięcia rozprze-
strzenieniu chorób zakaźnych”.

III. W rozdziale 11 „Przepisy karne”, w art. 65 ust. 3 uotk otrzymał brzmienie:
 „3. Kto wykracza przeciwko nakazom lub zakazom zawartym w przepisach porządkowych 

obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz 
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w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu 
kolejowego na dworcach kolejowych, wydanych na podstawie art. 59 ust. 8, podlega karze 
grzywny”.

2.	Zmiany	w	kodeksie	postępowania	administracyjnego

Na podstawie art. 14 ustawy z 16 kwietnia 2020 r., w kodeksie postępowania administracyj-
nego, po art. 392 dodany został art. 393 w brzmieniu: „Art. 393. § 1. W przypadku pism wydanych 
przez organ administracji publicznej w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu 
systemu teleinformatycznego, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną albo 
kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, doręczenie może polegać na doręczeniu wydruku pisma 
uzyskanego z tego systemu odzwierciedlającego treść tego pisma, jeżeli strona lub inny uczest-
nik postępowania nie złożyła podania w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, nie wystąpiła do organu administracji pub-
licznej o takie doręczenie lub nie wyraziła zgody na doręczanie pism w taki sposób.

§ 2. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) informację, że pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ze wskaza-
niem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby, która je podpisała, albo opatrzone 
zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną;
2) identyfikator tego pisma, nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo 
zostało wydane.

§ 3. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis 
osoby, która podpisała pismo.

§ 4. Wydruk pisma, o którym mowa w § 1, stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piś-
mie wydanym w formie dokumentu elektronicznego”.

V.	Podsumowanie
Wśród regulacji prawnych dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, 

istotnych z punktu widzenia funkcjonowania sektora transportu kolejowego w Polsce, należy 
wskazać w szczególności: rozporządzenie z 9 października 2020 r., ustawę z 2 marca 2020 r. 
oraz ustawę z 16 kwietnia 2020 roku. 

Zmiany wprowadzone na podstawie tych aktów prawnych dotyczą kwestii, takich jak: badania 
lekarskie i psychologiczne; szkolenia, okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów 
oraz egzaminy okresowe; terminy ważności dokumentów z zakresu transportu kolejowego oraz 
prowadzenie postępowań administracyjnych. Nowe przepisy przyznają dodatkowe kompetencje 
Prezesowi UTK do przyznawania z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, odstępstw od wy-
magań określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o transporcie 
kolejowym. Co istotne, decyzja taka podlega natychmiastowej wykonalności, a organ zawiadamia 
o niej w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK. Według stanu na 24 listo-
pada 2020 r. Prezes UTK nie skorzystał jeszcze z nowej kompetencji.


