1

Projekt
USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym1)

Art.1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne.”;
2) w art. 4 dodaje się pkt 49 w brzmieniu:
„49) interoperacyjne usługi transgraniczne – usługi świadczone

z

przekroczeniem

granic

Rzeczypospolitej

Polskiej, dla których wymagane są przynajmniej dwa
certyfikaty

bezpieczeństwa

od

przedsiębiorstw

kolejowych.”;
3) po rozdziale 4a dodaje się rozdział 4b w brzmieniu:
„Rozdział 4b
Czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne
usługi transgraniczne
Art. 25u. 1. Do czasu pracy pracowników kolei wykonujących
interoperacyjne usługi transgraniczne, tj. członków załogi obsługi pociągu oddelegowanych do
wykonywania interoperacyjnych usług transgranicznych na czas dłuższy niż godzina dziennie,
stosuje się przepisy Umowy zbiorowej zawartej
między

Europejską

Federacją

Pracowników
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Transportu (ETF) a Wspólnotą Kolei Europejskich (CER) w sprawie niektórych aspektów
warunków pracy pracowników wykonujących
pracę w trasie biorących udział w świadczeniu
interoperacyjnych usług transgranicznych, stanowiącej załącznik do dyrektywy Rady 2005/47/WE
z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie umowy między
Wspólnotą Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF)
w sprawie niektórych aspektów warunków pracy
pracowników

wykonujących

uczestniczących

w

pracę

w

świadczeniu

trasie

interopera-

cyjnych usług transgranicznych w sektorze kolejowym (Dz. Urz. UE L 195 z 27.07.2005, str. 15).
2. Przepisy Umowy zbiorowej, o której mowa
w ust. 1, stosuje się również w regionalnych
transgranicznych
w transgranicznych

przewozach

pasażerskich,

przewozach

towarowych

w odległości nie większej niż 15 kilometrów od
granicy, jak również w przewozach między
granicznymi

stacjami

kolejowymi:

Rzepin,

Tuplice, Zebrzydowice.
3. Przez

regionalne

transgraniczne

przewozy

pasażerskie, o których mowa w ust. 2, rozumie
się regionalne przewozy pasażerskie z przekroczeniem granic Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przepisy Umowy zbiorowej, o której mowa
w ust. 1, stosuje się również w odniesieniu do
pociągów na trasach transgranicznych, które
zaczynają

i

kończą

bieg

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a korzystają z infrastruktury kolejowej innego państwa obcego, nie
zatrzymując się na jego terytorium.
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Art. 25w.

W zakresie uregulowanym w Umowie zbiorowej,
o której mowa w art. 25u ust. 1, nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z późn. zm.2)), chyba że przepisy Kodeksu pracy
wprowadzają regulacje korzystniejsze.”.

Art. 2.
ogłoszenia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia

1

2

)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2005/47/WE z dnia 18
lipca 2005 r. w sprawie umowy między Wspólnotą Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracowników
Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie
uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze kolejowym (Dz. Urz. UE L 195 z
27.07.2005, str. 15).
)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr
113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz.
1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199,
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz.
1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz.
1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672.
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