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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela  

(druk nr 463) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy  

Celem przedłożonej Senatowi ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K 2/10) dotyczącego 

ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138). 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4 ust. 7 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego w zakresie, w jakim wyłączają nauczycieli zatrudnionych 

w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego, są niezgodne z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 

Konstytucji RP. 

Wymieniona ustawa przyznaje ulgi lub zwolnienia z opłat za bilet przy przejazdach 

środkami publicznego transportu zbiorowego (kolejowego i autobusowego, z wyłączeniem 

komunikacji miejskiej) niektórym kategoriom osób. W zależności od kategorii osób, rodzaju 

środka transportu, rodzaju biletu itp. ulgi te wynoszą: 100%, 95%, 78%, 49% i 37%. 

W zakwestionowanych przepisach ustawa przewiduje, że do ulgi w wysokości 37% 

przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach 

osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych 

oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych – 
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są uprawnieni nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 

Wśród uprawnionych do ulg nie występują nauczyciele przedszkoli. 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że taki sposób ukształtowania uprawnienia 

do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego narusza zasadę 

równości wobec prawa i zasadę sprawiedliwości społecznej. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, biorąc pod uwagę to, „że podstawowym 

zadaniem przedszkola i szkoły jest realizacja prawa do kształcenia się oraz prawa dzieci 

i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 

nie znajduje przekonujących argumentów” fakt „wprowadzania odmiennych regulacji 

w uprawnieniach do ulgowych przejazdów w stosunku do nauczycieli pracujących 

w przedszkolach”. 

„Jeżeli system oświaty uznaje za nauczycieli również tych, którzy pracują 

w przedszkolach, a ich status jest potwierdzony przygotowaniem i spełnieniem odpowiednich 

wymogów dotyczących przygotowania zawodowego i zdania odpowiednich egzaminów, 

nie można różnicować ich statusu w wypadku uprawnień do ulg w przejazdach. (…) Cechą 

wspólną, która pozwala na porównywanie nauczycieli przedszkoli z innymi nauczycielami 

jest bycie nauczycielem w rozumieniu Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. 

Trybunał Konstytucyjny nie znajduje wartości i dóbr, które w niniejszej sprawie 

uzasadniałyby wyłączenie nauczycieli przedszkoli z uprawnień do ulgowych przejazdów, 

w szczególności, że inni nauczyciele, wkładając taki sam wysiłek w zdobycie zawodu, tylko 

pracując w innym miejscu niż przedszkole, mają prawo do ulg”. 

W związku z powyższym przedmiotowa ustawa ma na celu przyznanie 

nauczycielom przedszkoli (publicznych i niepublicznych) prawa do ulgi w wysokości 33% 

przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach 

osobowych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji 

zwykłej. 

Jednocześnie ustawa przewiduje obniżenie wysokości ulgi z 37% do 33% 

dla wszystkich nauczycieli wymienionych w art. 4 ust. 7 i art. 5 ust. 2 ustawy 

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

Obniżenie wysokości tej ulgi dotyczy również nauczycieli akademickich. 

Ponadto dokonano także zmian o charakterze porządkowym w celu dostosowania 

przepisów przedmiotowej ustawy do aktualnego brzmienia ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
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o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) tzn. zmiany te 

uwzględniają fakt, że w strukturze oświaty nie występują już szkoły ponadpodstawowe. 

Konsekwencją przyznania prawa do ulgi nauczycielom przedszkoli jest też 

konieczność zmiany ustawy – Karta Nauczyciela, ponieważ obowiązująca ustawa 

nie przewiduje wydawania dla nauczycieli przedszkoli legitymacji potwierdzających prawo 

do ulgowych przejazdów. 

Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona na 51. posiedzeniu Sejmu w dniu 11 października 2013 r. 

w efekcie rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach 

do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta 

Nauczyciela (druk nr 1293). 

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w dniu 20 czerwca 2013 r. na posiedzeniu 

sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej. Następnie została powołana podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia 

senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela.  

W dniu 12 września 2013 r. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły sprawozdanie (druk nr 1718), 

w którym wnioskowały o przyjęcie projektu ustawy wraz z dwoma poprawkami. Jedna z nich 

zmieniała datę wejścia w życie ustawy. Natomiast druga poprawka o charakterze 

porządkowym uwzględniała konsekwencję wynikającą z przyjętych w projekcie ustawy 

rozwiązań. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 50. posiedzeniu Sejmu w dniu 

25 września 2013 r., podczas którego zgłoszonych zostało pięć poprawek. Poprawki te miały 

na celu utrzymanie ulgi w dotychczasowej wysokości tj. 37% przy jednoczesnym jej 

poszerzeniu o nauczycieli przedszkoli publicznych lub niepublicznych. 

W związku z powyższym projekt ustawy ponownie został skierowany do Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek i przedstawienia dodatkowego sprawozdania 

(druk nr 1718-A). 

W trakcie trzeciego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 października 2013 r. 
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poprawki te nie uzyskały poparcia. 

W wyniku głosowania nad całością projektu ustawy za przyjęciem ustawy 

opowiedziało się 260 posłów, 129 było przeciw, a 46 wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Przedmiotowa ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

Główny legislator 

Danuta Drypa 


