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projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 

Art. 1.W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1414, z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) linia komunikacyjna – pojedyncze połączenie komunikacyjne na określonej 

drodze między przystankami wskazanymi w rozkładzie jazdy zawierającym 

takie połączenia, po której odbywają się regularne przewozy osób;”, 

b) po pkt 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu: 

„8b) linia komunikacyjna odcinkowo styczna – linia komunikacyjna pokrywająca 

się częściowo lub w całości z inną linią komunikacyjną;”; 

2) w art. 18b: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wsiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych 

w rozkładzie jazdy;”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dopuszcza się wysiadanie pasażerów na ich prośbę, poza przystankami 

określonymi w rozkładzie jazdy, w uzasadnionych według oceny kierującego 

przypadkach.”; 

c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zabierania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy;”; 

3) po art. 18b dodaje się art. 18c i 18d w brzmieniu: 

„Art. 18c W transporcie drogowym, w proponowanych rozkładach jazdy, nowe 

kursy muszą być zaprojektowane w połowie przedziału czasowego między kursami już 

istniejącymi z tolerancją do 5 minut. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 

i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273 i 1893. 
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Art. 18d. 1. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 na wniosek 

dopuszczają do udziału w postępowaniu na prawach strony organizacje społeczne, 

w tym stowarzyszenia przewoźników, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi 

tych organizacji i stowarzyszeń. 

2. Przyjmuje się, że działanie organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń 

przewoźników w obronie interesów członków stowarzyszeń i innych przewoźników jest 

działaniem w interesie społecznym.”; 

4) w art. 22: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wysokość opłaty powinna uwzględniać wielkość autobusu z podziałem 

na jego pojemność przestrzeni pasażerskiej”; 

b)  po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Uzyskane przez przewoźnika potwierdzenie uzgodnienia zasad 

korzystania z przystanków nie może powodować nakładania na przewoźnika 

żadnych opłat.”; 

5) w art. 22a: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) odmawiają udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów 

regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku wystąpienia 

jednej z następujących okoliczności: 

a) gdy wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących 

przedmiotem wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w jego 

bezpośredniej dyspozycji, 

b) zostanie wykazane, że projektowana regularna linia komunikacyjna 

stanowić będzie zagrożenie ekonomiczne lub organizacyjne dla 

którejkolwiek z już istniejących regularnych linii komunikacyjnych, 

z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez jednego 

przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników, 

c) zostanie wykazane, że wydanie zezwolenia ujemnie wpłynie na 

rentowność porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio 

związanych z trasą usług drogowych; 

2) mogą odmówić udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie 

przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku 
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gdy wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już 

zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, są zobligowane do 

przeprowadzenia postępowania dowodowego, w szczególności badania potoków 

pasażerskich również na liniach odcinkowo stycznych, mającego na celu 

wykazanie lub wykluczenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”; 

6) w art. 22b po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Nie wymaga zmiany zezwolenia w regularnym przewozie osób, zawieszenie 

przez przewoźnika kursów, ze względu na: 

1) szczególne trudności spowodowane przez klienta; 

2) z przyczyn ekonomicznych; 

3) w razie klęski żywiołowej.”; 

7) w art. 23 po ust. 1 dodaje ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2, są zobligowane do 

przeprowadzenia postępowania dowodowego mającego na celu wykazanie lub 

wykluczenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”; 

8) w art. 89b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Rozpoczęcie jakichkolwiek czynności kontrolnych przemieszczających się 

środków transportu przez uprawnionych, o których mowa w art. 89a ust. 4, następuje po 

okazaniu kierującemu legitymacji służbowej, oraz doręczeniu upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli, z wyłączeniem czynności, o których mowa w art. 84 ust. 4 i 

ust. 5.”. 

9) w załączniku nr 3: 

a) w Lp. 2.5.1 w kolumnie „Wysokość kary pieniężnej w złotych” wyrazy „5.000” 

zastępuje się wyrazami „500”, 

b) po Lp. 2.5.2 dodaje się Lp. 2.5.3: 

– w kolumnie „Wyszczególnienie naruszeń” w brzmieniu: 

„– nie spełnia wymagań dotyczących wyposażenia i oznakowania w zakresie 

tablicy kierunkowej”, 

– w kolumnie „Wysokość kary pieniężnej w złotych” w brzmieniu: 

„200”, 
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c) w Lp. 2.7 w kolumnie „Wyszczególnienie naruszeń” wyrazy „Niewydanie 

pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed 

rozpoczęciem kursu z wyłączeniem taksówki” zastępuje się wyrazami „Niewydanie 

pasażerowi przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób 

wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem 

kursu z wyłączeniem taksówki”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753, 1890 i 1893) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w ust 1: 

a) w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„linia komunikacyjna – pojedyncze połączenie komunikacyjne na:”, 

b) po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: 

„5b) linia komunikacyjna odcinkowo styczna – linia komunikacyjna pokrywająca 

się częściowo lub w całości z inną linią komunikacyjną; 

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) rekompensata – środki pieniężne lub inne korzyści majątkowe przyznane 

operatorowi publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnikowi 

w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego;”; 

2) w art. 15 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i pkt 8b w brzmieniu: 

„8a) określeniu linii komunikacyjnych, na których potrzeby przewozowe nie są 

należycie zaspokojone, na podstawie badania potoków pasażerskich; 

8b) określeniu linii komunikacyjnych, na których istnieje potrzeba uruchomienia 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej ze względu na brak możliwości 

realizowania przewozów na zasadzie reguł rynkowych z powodu ich całkowitej 

ekonomicznej nieopłacalności;”; 

3) w art. 16 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wysokość opłaty powinna uwzględniać wielkość autobusu z podziałem na 

jego pojemność przestrzeni pasażerskiej”; 

4) w art. 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W ramach postępowania prowadzącego do zawarcia umowy 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizator: 
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1) może dokonać wyboru operatora na linii komunikacyjnej, liniach 

komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej wyłącznie w sytuacji, jeżeli 

zostanie wykazane na podstawie badania potoków pasażerskich, że potrzeby 

przewozowe nie są należycie zaspokojone; 

2) dokonuje wyboru operatora na linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych 

lub sieci komunikacyjnej, jeżeli zostanie wykazane na podstawie badania 

potoków pasażerskich, że potrzeby przewozowe nie są w ogóle zaspokojone 

i należy uruchomić przewozy o charakterze użyteczności publicznej; 

3) dokonuje wyboru operatora w trybie: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) albo 

b) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) albo 

c) art. 22 ust. 1.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt1 i 2 

oraz niedokonania wyboru operatora lub odstąpienia od wyboru operatora w trybie 

przewidzianym w ust. 1 pkt 3, organizator może bezpośrednio zawrzeć umowę o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii 

komunikacyjnej określonej w umowie, z przewoźnikiem”; 

5) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33. 1. Organizator odmawia wydania, w drodze decyzji administracyjnej, 

potwierdzenia zgłoszenia przewozu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, jeżeli zaistnieją 

okoliczności, o których mowa w art. 35 ust. 5, a także w następujących przypadkach: 

1) gdy wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem 

wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji; 

2) zostanie wykazane, że projektowana regularna linia komunikacyjna stanowić 

będzie zagrożenie ekonomiczne lub organizacyjne dla którejkolwiek z już 

istniejących regularnych linii komunikacyjnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie 

te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę 

przewoźników; 
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3) zostanie wykazane, że wydanie zezwolenia ujemnie wpłynie na rentowność 

porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą 

usług drogowych. 

2. Organizator jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania dowodowego, 

w szczególności badania potoków pasażerskich również na liniach odcinkowo 

stycznych, mającego na celu wykazanie lub wykluczenie okoliczności i przypadków, 

o których mowa w art. 33 ust. 1. 

3. Organizatorzy, o których mowa w art. 7 ust. 1 na wniosek dopuszczają do 

udziału w postępowaniu na prawach strony organizacje społeczne, w tym 

stowarzyszenia przewoźników, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tych 

organizacji i stowarzyszeń. 

4. Przyjmuje się, że działanie organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń 

przewoźników w obronie interesów członków stowarzyszeń i innych przewoźników jest 

działaniem w interesie społecznym.”; 

6) w art. 35 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Po pisemnym ostrzeżeniu i ponownym stwierdzenia tych samych naruszeń organizator, 

w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć potwierdzenie zgłoszenia przewozu 

w przypadku:”; 

7) w art. 46 w ust. 1: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w transporcie drogowym w rozkładzie jazdy mogą być uwzględnione 

przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora oraz 

przystanki inne, nieokreślone przez organizatora. Organizator może odmówić 

uwzględnienia w rozkładzie jazdy przystanków innych, jeżeli zostanie 

wykazane, że stan techniczny i usytuowanie tych przystanków nie pozwala na 

bezpieczne wsiadanie i wysiadanie pasażerów.”, 

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wsiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach komunikacyjnych lub 

dworcach określonych w rozkładzie jazdy;”, 

c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) dopuszcza się wysiadanie pasażerów na ich prośbę, poza przystankami 

określonymi w rozkładzie jazdy, w uzasadnionych według oceny kierującego 

przypadkach;”, 
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d) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) operator i przewoźnik uwzględnia uprawnienia pasażerów do ulgowych 

przejazdów określone w pkt 6.”; 

8) w art. 50 w ust. 1 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„przekazaniu operatorowi lub przewoźnikowi rekompensaty z tytułu:”; 

9) w art. 52 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Operatorowi lub przewoźnikowi przysługuje rekompensata, jeżeli wykaże, że 

podstawą poniesionej straty z tytułu realizacji usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego są utracone przychody i poniesione koszty, o których mowa w art. 50 ust. 1 

pkt 2, proporcjonalnie do poniesionej straty. 

2. W ramach rekompensaty, w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c, 

operatorowi lub przewoźnikowi przysługuje rozsądny zysk, o którym mowa 

w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.”; 

10) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściwy organizator przekazuje operatorowi lub przewoźnikowi 

rekompensatę, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, jeżeli operator lub przewoźnik 

poniósł stratę i złożył wniosek o rekompensatę w trybie określonym w umowie 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”; 

11) w art. 54: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściwy organizator weryfikuje wniosek i dokumenty przedstawione 

przez operatora lub przewoźnika, stanowiące podstawę obliczenia rekompensaty; 

b) ust. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„wypłaca przyznaną operatorowi lub przewoźnikowi rekompensatę w zakresie 

poniesionej straty z tytułu:”; 

12) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze 

stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym 

transporcie zbiorowym, operatorowi lub przewoźnikowi przysługuje rekompensata 

w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a, w postaci dotacji.”; 

13) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uprawnienie do otrzymywania rekompensaty w części, o której mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a, nabywa operator lub przewoźnik, który stosuje kasy 
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rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na 

poszczególne kategorie ulg ustawowych.”; 

14) art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 58. Operator lub przewoźnik, który poza świadczeniem usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego prowadzi inną działalność gospodarczą, jest 

obowiązany do prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla usług świadczonych 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, związanych z wykonywaniem przewozu 

o charakterze użyteczności publicznej.”; 

15) art. 78 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 78. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu 

osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, 

linowo– terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na 

podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r. 

2. Ważność zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie krajowego 

regularnego przewozu osób w transporcie drogowym z mocy ustawy przedłuża się do 

dnia 31 grudnia 2017 r., jednak nie dłużej niż na okres do 5 lat, licząc od dnia wydania 

zezwolenia.”; 

16) w art. 79: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być 

podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r., w krajowym transporcie drogowym. Do 

dnia 31 grudnia 2017 r. przepisy art. 30 – 37 nie mają zastosowania do regularnego 

przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.”, 

2. Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie 

krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być 

wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2017 r.”, 

b) uchyla się ust. 3.”; 

17) art. 80 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 80. Do dnia 31 grudnia 2017 r. na sfinansowanie utraconych przychodów 

z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie 
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kolejowym operatorowi przysługuje rekompensata, o której mowa w art. 56 ust. 1, 

w postaci dotacji przedmiotowej z budżetu państwa.”; 

18) w art. 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Operator publicznego transportu zbiorowego, który w okresie od dnia wejścia 

w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2017 r. zawarł umowę o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, zwolniony jest 

z obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób 

w krajowych transporcie drogowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”; 

19) art. 85 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 85. 1. Przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia o zamiarze wykonywania 

przewozu w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym do 

organizatora publicznego transportu zbiorowego, właściwego ze względu na zasięg tych 

przewozów, od dnia 1 lipca 2017 r. 

2. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu wydane na podstawie zgłoszenia, o którym 

mowa w ust. 1, uprawnia przedsiębiorcę do wykonywania przewozu w ramach 

publicznego transportu zbiorowego na określonej w tym potwierdzeniu linii 

komunikacyjnej od dnia 1 stycznia 2018 r.”; 

20) w art. 87: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. podmioty prowadzące działalność 

w zakresie krajowego regularnego przewozu osób są obowiązane uwzględniać 

uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego w transporcie drogowym i kolejowym, zgodnie z dotychczasowymi 

przepisami.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Umowy określające zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do 

utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych, zawarte na podstawie 

art. 8a ust.4 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 68, zachowują ważność przez 

okres, na który zostały zawarte, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.”; 

21) po art. 87 dodaje się art. 87a w brzmieniu: 
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„Art. 87a. Organizator może zawrzeć z przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego od dnia 1 lipca 2017 r. z terminem 

obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r.”; 

22) art. 90 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 90. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r. z wyjątkiem art. 46 

ust. 1 pkt 1, art. 68 pkt 2 i 3 oraz art. 73 pkt 1 lit. a, pkt 2–8, pkt 10 lit. a i pkt 11 lit. a, 

które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 915) w art. 8 w ust. 1: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przewoźnika – w razie klęski żywiołowej, przerwy w eksploatacji, szczególnych  

trudności spowodowanych przez klienta, z przyczyn ekonomicznych, których 

przewoźnik nie mógł przewidzieć;”; 

2) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) z uwagi na bezpieczeństwo ruchu za zgodą i na warunkach ustalonych przez: 

a) ministra właściwego do spraw transportu albo wojewodę – w odniesieniu do 

przewoźników, wobec których odpowiednio minister albo wojewoda pełni 

funkcję organu założycielskiego, 

b) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa – w odniesieniu do 

przewoźników, wobec których minister pełni funkcję organu założycielskiego 

albo wykonuje uprawnienia z akcji lub udziałów, 

c) marszałka województwa albo starostę – w odniesieniu do przewoźników, 

wobec których odpowiednio zarząd województwa albo powiatu wykonuje 

uprawnienia z akcji lub udziałów.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.
2)

) w art. 13 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są zwolnione: 

1) pojazdy: 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1336, 1830, 

1890 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 770). 
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a) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, 

jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak 

stanowi, 

b) służb ratowniczych, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby 

Poszukiwania i Ratownictwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

c) zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg; 

2) autobusy wykonujące przewóz osób na liniach regularnych do 50 km.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.
 3)

) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne 

określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5 wynosi: 

1) na autostradzie i drodze ekspresowej 100 km/h, 

2) na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym 90 km/h.”. 

Art. 6. 1. Postępowania o wydanie lub zmianę zezwolenia, prowadzone na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wszczęte, 

niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się. 

2. Postępowania prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym, prowadzące do zawarcia umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, niezakończone zawarciem umowy przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się. 

3. Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

przygotowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają 

z upływem 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. 

poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 
1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1359, 1649, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352. 



U Z A S A D N I E N I E  

1. Potrzeba i cel wydania ustawy oraz rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być 

unormowana 

Projekt ustawy proponuje wprowadzenie zmian w zasadach wykonywania przewozów 

regularnych w krajowym transporcie drogowym, zasadach wydawania zezwoleń na 

wykonywanie takich przewozów oraz ma na celu przesunięcie o rok terminu wejścia w życie 

niektórych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13, z późn. zm.). Pomimo sześcioletniej vacatio legis niektórych 

przepisów wymienionej ustawy zarówno organizatorzy publicznego transportu zbiorowego 

(jednostki samorządu terytorialnego) jak i przewoźnicy świadczący przewozy pasażerskie 

zgłaszają wątpliwości co do możliwości wywiązania się z zadań nałożonych na jednostki 

samorządu terytorialnego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego. W 

głównej mierze zmiany dotyczą przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.). Dodatkowo projekt ten wprowadza 

zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 

2011 nr 5 poz. 13, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 915, z późn. zm.), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.). 

 

2. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, 

z późn. zm.) zawiera katalog znaczenia pojęć w niej użytych, który jest nieprecyzyjny. 

Projekt zmienia i dodaje niektóre definicje. Modyfikacji ulega ustawowa definicja linii 

komunikacyjnej poprzez sprecyzowanie, iż linią taką jest pojedyncze połączenie 

komunikacyjne, wprowadza też rozróżnienie poszczególnych linii komunikacyjnych ze 

względu na jej długość oraz wprowadza wypracowaną w orzecznictwie sądownictwa 

administracyjnego kategorię linia komunikacyjna odcinkowo styczna. Powyższe rozwiązania 

są niezbędne dla rozwinięcia ustawowych zasad wykonywania przewozów regularnych w 

krajowym transporcie drogowym. W aktualnej ustawie o transporcie drogowym katalog tych 

zasad nie zawiera kategorii „minimalnych odstępów czasowych dla kursów wykonywanych 

w tym samym kierunku przez różnych przewoźników z jednego węzła komunikacyjnego lub 
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rejonu węzła komunikacyjnego”. Ta kategoria zostaje wprowadzana w projekcie ustawy 

poprzez nadanie nowej treści art. 18b ust. 1 pkt 1 oraz dodanie art. 18c. Dotychczasowa treść 

art. 18b dotycząca warunków technicznych autobusów używanych do wykonywania 

przewozów regularnych zostanie zastąpiona przez zasadę minimalnych odstępów czasowych. 

Jednak treść normatywna w zakresie wymogów technicznych autobusów nie ulegnie zmianie 

ze względu na niezmieniany przepis art. 18b ust. 2 pkt 1 lit. b) dzięki przyjęciu zasady 

minimalnych odstępów czasowych zawartych w art. 18c, nastąpi racjonalizacja godzin 

odjazdów autobusów, a tym samym zwiększenie oferty komunikacyjnej dla podróżnych. 

Ponadto projekt eliminuje, jako nazbyt rygorystyczne i uciążliwe dla pasażerów rozwiązanie, 

zgodnie z którym wysiadanie pasażerów może odbywać się wyłącznie na przystankach 

określonych w rozkładzie jazdy.  W projekcie do ustawy o transporcie drogowym dodany 

zostaje również art. 18d, który stanowi, że organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia 

przewoźników mogą uczestniczyć na prawach strony w postępowaniach w sprawie o 

uzyskanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, jeżeli jest to uzasadnione 

celami statutowymi tych organizacji i stowarzyszeń. Rozwiązanie to pozostaje w zgodzie z 

linią orzeczniczą sądów administracyjnych, w świetle której nie ma niczego nagannego w 

uczestniczeniu przez organizacje społeczną w postępowaniu ze względu na faktyczne interesy 

członków. Przepis art. 18d umożliwi więc reprezentowanie interesów zarówno pasażerów, jak 

i przewoźników obsługujących daną linię komunikacyjną, a tym samym stanie się jednym z 

elementów kształtujących interes społeczny.  

Na podstawie obowiązującego art. 22a ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o transporcie 

drogowym organy władzy publicznej, wymienione w art. 18 ust. 1 pkt 1, w tym m. in. 

marszałek województwa, posiadają kompetencje do aktywnej ingerencji na rynku przewozów 

regularnych w krajowym transporcie drogowym, jednak kompetencja ta ma charakter 

fakultatywny, co prowadzi do rozbieżności w sposobie traktowania przez różne organy 

władzy publicznej zbliżonych stanów faktycznych. Organy władzy publicznej mogą na 

gruncie obowiązującego przepisu, badać wniosek podmiotu gospodarczego ubiegającego się 

o zezwolenie na regularny przewóz osób na konkretnej linii, pod kątem potencjalnego 

oddziaływania tego podmiotu na przedsiębiorców już świadczących usługi przewozu na tej 

linii. W przypadku stwierdzenia, że nowy podmiot będzie wpływał negatywnie na istniejące 

już linie regularne, zagrażając ich funkcjonowaniu, organ władzy publicznej może odmówić 

wydania lub zmiany zezwolenia. 
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 Z kolei zgodnie z nowym brzmieniem art. 22a ust. 1 właściwe organy obligatoryjnie 

odmawiają udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w 

krajowym transporcie drogowym w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie 

świadczyć usług będących przedmiotem wniosku korzystając z pojazdów pozostających w 

jego bezpośredniej dyspozycji, a także wówczas gdy zostanie wykazane, że projektowana 

linia regularna stanowić będzie zagrożenie ekonomiczne lub organizacyjne dla już 

istniejących linii regularnych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez 

jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników oraz wówczas, gdy zostanie 

wykazane, że wydanie zezwolenia ujemnie wpłynie na rentowność porównywalnych usług 

kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą usług drogowych. Ratio legis 

wskazanych przepisów (zarówno przed, jak i po zmianie) polega na wyposażeniu organów 

władzy publicznej w instrumenty niezbędne do kształtowania konkurencyjnego ładu 

gospodarczego na specyficznym i trudnym rynku przewozów regularnych, przy tym 

niezwykle ważnym z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju całego państwa.  

Obowiązujące i wskazane powyżej uprawnienie organów władzy publicznej pozostaje 

jednak w bezpodstawnej asymetrii do kompetencji Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego, przewidzianej w art. 23 ustawy o transporcie drogowym, który w przypadku 

wykazania, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących 

linii regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym nie tylko może, ale wręcz 

zobligowany jest do odmowy wydania lub zmiany zezwolenia. W ten sposób interesy 

krajowych przewoźników chronione są w mniejszym stopniu, aniżeli interesy przewoźników 

międzynarodowych, a przez to też bezpieczeństwo komunikacyjne konsumentów 

korzystających z krajowych linii regularnych jest znacząco ograniczone. Sytuację tę zmienia 

projektowana ustawa, ustanawiając także dla przewozów regularnych w międzynarodowym 

transporcie drogowym, analogiczny jak w przypadku krajowych przewozów regularnych, 

obowiązek właściwych organów przeprowadzenia postępowania dowodowego mającego na 

celu wykazanie lub wykluczenie okoliczności, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 2). 

Zmiany wymaga również załącznik nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. 

Podyktowana jest ona zmianą kwalifikacji nakładania kary na przedsiębiorcę gdzie sprawcą 

jest kierowca. Natomiast kara grzywny winna być nakładana na sprawcę naruszenia prawa. 

Zmiana wysokości grzywny spowodowana jest karą nieadekwatną do popełnionego 
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naruszenia przepisów. Należy podnieść, że tego rodzaju przewinienia nie wpływają w sposób 

bezpośredni na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.  

Projekt w dalszej części przewiduje zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym. Ta ustawa w aktualnym brzmieniu wymaga 

doprecyzowania katalogu pojęć zawartych w art. 4. W proponowanym projekcie zostają 

dodane definicje linii komunikacyjnej odcinkowo stycznej, węzła komunikacyjnego, 

miejscowości o znaczeniu węzłowym oraz rejonu węzła komunikacyjnego. W obecnej 

ustawie przyznawanie rekompensat w związku ze świadczeniem usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego i możliwość świadczenia takich usług na podstawie 

umowy z organizatorem, przysługuje tylko operatorom. Ze względu na konstytucyjną zasadę 

równości wobec prawa w nowej ustawie proponuje się również umożliwienie tego 

przewoźnikom.  

Proponuje się w związku z tym także odpowiednią zmianę art. 19 ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym, poprzez dodanie dwóch ustępów, które umożliwiają organizatorom 

odstąpienie od dokonywania wyboru operatora i podpisywanie z przewoźnikami umów na 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Norma prawna zawarta w 

art. 19, dokonuje również zmiany polegającej na stworzeniu fakultatywności wyboru 

operatora w sytuacji, gdy zostanie wykazane na podstawie badania potoków pasażerskich, że 

potrzeby przewozowe nie są należycie zaspokojone oraz obligatoryjności takiego wyboru, 

jeżeli zostanie wykazane, że potrzeby przewozowe nie są w ogóle zaspokojone i należy 

uruchomić przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Daje to wyraz założeniu, zgodnie 

z którym przewozy o charakterze użyteczności publicznej powinny być realizowane 

wyłącznie na tych liniach, które nie mogą być obsługiwane przez przewoźników na zasadach 

rynkowych, a nie na liniach komunikacyjnych, które z powodzeniem mogą być obsługiwane 

bez angażowania środków publicznych. 

W projekcie ustawy o publicznym transporcie drogowym zostały zracjonalizowane 

zasady cofania potwierdzeń zgłoszenia przewozu, uszczegóławiając i stopniując rygory 

związane z naruszeniami zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. 

Proponowane rozwiązania stanowią implementacje dorobku orzeczniczego sądów 

administracyjnych. Ingerencja organów władzy publicznej staje się w takiej sytuacji 

nieodzowna ze względu na ważny interes publiczny, jakim jest konieczność zapewnienia 

konsumentom (mieszkańcom konkretnego regionu) świadczeń komunikacyjnych oraz 
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możliwość korzystania z ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym 

transporcie zbiorowym. Wartość, jaką jest bezpieczeństwo komunikacyjne obywateli, jest 

zdecydowanie ważniejsza od wartości, jaką jest wolność gospodarcza (rozumiana, jako pełna 

swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej) i stąd ingerencja organów 

władzy publicznej, w celu ochrony wartości nadrzędnej jest w pełni uzasadniona. Zdaniem 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy „granice dopuszczalnej konkurencji 

i zagrożenia dla istniejących już linii regularnych wyznacza z jednej strony wzgląd na 

konieczność zaspokajania potrzeb wspólnoty przez podmioty powiązane z władzą 

dysponującą kompetencjami reglamentacyjnymi, a z drugiej granicą jest swoboda 

działalności gospodarczej innych podmiotów, która gwarantowana jest ustawowo i 

konstytucyjnie. W zakreślonym obszarze znajdują się zasady zdrowej konkurencji stanowiące 

duży walor w działalności podmiotów funkcjonujących na rynku”. Wejście na rynek nowego 

podmiotu, świadczącego usługi przewozowe dokładnie na tej samej lub zbliżonej trasie, a 

przy tym stosującego np. przez pewien okres ceny dumpingowe, mogłoby zmusić 

działających dotychczas na tej trasie przewoźników do zamknięcia działalności i 

zlikwidowania przewozów. Z czasem sytuacja ta obróciłaby się przeciwko konsumentom 

(mieszkańcom konkretnego regionu, korzystającym z przewozów na tej trasie)- ceny 

monopolisty zazwyczaj ulegają znacznemu zwiększeniu, a z czasem kursy w mniej 

opłacalnych godzinach ulegają stopniowemu ograniczeniu i likwidacji. 

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że choć uprawnienie, a wręcz obowiązek 

organów władzy publicznej do ingerencji na podstawie projektowanego przepisu może być 

uznane, jako możliwość radykalnego ograniczenia wolności gospodarczej podmiotów 

ubiegających się o zezwolenie na regularne przewozy osób, jak również możliwość 

ograniczenia konkurencji (co samo w sobie byłoby sprzeczne z logiką gospodarki rynkowej), 

to jednak w rzeczywistości sytuacja jest odmienna. 

Po pierwsze, już w samym przepisie art. 22a ust. 1 pkt 1) ustawy o transporcie 

drogowym zastrzega się, że ingerencja ta nie może występować wówczas, gdy linia regularna 

obsługiwana jest tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników. W 

konsekwencji nowy podmiot gospodarczy ubiegający się o zezwolenie na tę linię, jeśli tylko 

spełnia pozostałe ustawowe warunki, to zezwolenie takie musi otrzymać.  

Po drugie, sam fakt, że konkretną linię regularną obsługuje kilku przewoźników nie 

oznacza automatycznie, że zezwolenie nie może być wydane także kolejnemu podmiotowi 
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gospodarczemu. Zwrócił na to uwagę Naczelny Sąd Administracyjny analizując obecne 

brzmienie art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym w wyroku z dnia 6 lipca 2011 

r. (II GSK 722/10, LEX): „Nie jest do przyjęcia teza, że jakakolwiek konkurencja jest 

równoznaczna z zagrożeniem, o którym mowa w art. 22 (a) ust. 1 pkt 1 lit. a u.t.d.”. 

Analizowany przepis uzależnia odmowę wydania zezwolenia od uprzedniego 

przeprowadzenia wnikliwej analizy rynku (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 15 listopada 

2011 r., III SA/Lu 417/11, LEX, oraz z dnia 8 lipca 2010 r., III SA/Lu 165/10, LEX): „Użyte 

w art. 22a u.t.d. sformułowanie «zostanie wykazane» zmusza do prowadzenia rozważań 

hipotetycznych na temat przewidywanego wpływu wprowadzenia nowego przewoźnika na 

sytuację na danym rynku przewozów. Nie chodzi tu o ocenę zdarzeń już zaistniałych, ale o 

prognozowanie sytuacji na danej linii komunikacyjnej, z punktu widzenia interesów 

przedsiębiorców już funkcjonujących na rynku i aspirujących do niego, pasażerów oraz 

interesu publicznego wyrażającego się m.in. w wymogach bezpieczeństwa komunikacyjnego 

oraz zdrowej konkurencji na rynku”; „Bez pełnej analizy sytuacji rynkowej w zakresie 

przewozu osób organ nie może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych 

przewozów na zaplanowanej przez wnioskodawcę linii komunikacyjnej. W przeciwnym 

wypadku rozstrzygnięcie organu jest nieuzasadnione, a przez to jest rozstrzygnięciem 

dowolnym, niemającym oparcia w zgromadzonym materiale dowodowym”.  

Ustawa dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym określa zasady 

organizacji rynku transportu publicznego, zarządzania usługami przewozowymi na tym rynku 

oraz reguluje kwestie związane z finansowaniem transportu publicznego w zakresie 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 marca 

2011 r., z wyjątkiem: 

1) Przepisu, w myśl którego przewóz osób odbywa się środkami transportu 

przystosowanymi do przewozu osób, odpowiadającymi wymaganym ze względu na 

rodzaj przewozu warunkom technicznym; 

2) Nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1130, 

z późn. zm.) w zakresie uchylenia między innymi przepisu precyzującego, że koszty 

związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnego lub ulgowych 

przejazdów pokrywane są z budżetu państwa oraz regulacji dotyczącej przekazywania 

przez samorządy województw przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe 
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przewozy pasażerskie dopłat do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących 

ustawowych ulg w przewozach pasażerskich; 

3) nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2013 

r. poz. 1414, z późn. zm.) w zakresie między innymi zasad dotyczących transportu 

drogowego osób. 

W myśl art. 78, 79 i 87 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wymienione 

przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2016 r. natomiast przepisy art. 85 oraz 90 wyżej 

wymienionej ustawy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Z uwagi na fakt niepodjęcia przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego 

organizacji publicznego transportu zbiorowego m.in. w zakresie opracowania i uchwalenia 

planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jak i wyboru 

operatorów publicznego transportu zbiorowego wejście w życie określonych przepisów 

ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzi zamieszenie i trudności na rynku przewozu 

osób. Przesunięcie terminu pełnego obowiązywania przepisów ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym o rok umożliwi tym samorządom przygotowanie planów 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego i przeprowadzenie procedury 

wyboru operatora, o zamiarze wszczęcia której jednostka samorządu terytorialnego powinna 

poinformować z rocznym wyprzedzeniem. 

Przesunięcie terminu na 31 grudnia 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. umożliwi 

przygotowanie jednostkom samorządu terytorialnego prawidłowej organizacji transportu 

publicznego na swoim obszarze w sposób umożliwiający utworzenie sieci połączeń 

komunikacyjnych zaspokajających potrzeby wszystkich grup społecznych. 

Z uwagi na sygnalizowane przez jednostki samorządu terytorialnego jak i przewoźników 

problemy z wdrażaniem przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wydłużenie 

vacatio legis niektórych przepisów ww. ustawy o dodatkowy rok umożliwi przeprowadzenie 

zmian legislacyjnych w obszarach problematycznych. Ponadto wejście w życie pełnego 

zakresu obowiązywania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dniem 1 

stycznia 2018 r. pozwoli na lepszą organizację przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego, co w powiązaniu z przewozami 

komercyjnymi zapewni konkurencyjność na rynku i przyczyni się do poprawy jakości 

świadczonych usług. 
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym określa dopuszczalną 

prędkość, z jaką może poruszać się autobus na autostradzie i drodze ekspresowej, która 

wynosi 100 km/h. Projekt zakłada zwiększenie dopuszczalnej prędkości autobusów do 100 

km/h na autostradzie i drodze ekspresowej oraz do 90 km/h na pozostałych drogach (poza 

terenem zabudowanym). Zmiana ta jest związana ze stale podnoszonym standardem 

technicznym autobusów, przy czym podkreślić należy, iż zwiększenie maksymalnych 

prędkości nie dotyczy wszystkich autobusów, a jedynie tych spełniających dodatkowe 

warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5 ustawy prawo o 

ruchu drogowym. Zaawansowanie techniczne wskazanych autobusów w zakresie 

zabezpieczeń podnoszących bezpieczeństwo podróżnych stanowi podstawowy powód 

proponowanych zmian, dodatkowo jednak podwyższenie maksymalnych prędkości we 

wskazanym powyżej zakresie powinno paradoksalnie doprowadzić do zwiększenia płynności 

ruchu drogowego, a więc przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa dla wszystkich 

użytkowników dróg.   

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych autobusy są objęte opłatami 

elektronicznymi w systemie viaToll. Projekt zakłada zmianę w kontekście zwolnienia z tych 

opłat autobusów na liniach regularnych do 50 km, która spowodowana jest czynnikiem 

społecznym, a więc nie tylko niezbędnym, ale również pożądanym w tym aspekcie. Linie 

regularne w przewozie osób codziennie zapewniają dojazd dzieci, młodzieży i studentów do 

szkół, uczelni, miejsc pracy oraz innych instytucji lokalnym społecznościom. Konieczność 

uiszczania opłat w systemie viaToll dotyka najbiedniejsze rodziny codziennie korzystające z 

takich przewozów. Przewoźnicy są zmuszeni opłatę w systemie viaToll uwzględnić w cenie 

biletu, której ciężar jest przenoszony na pasażera. Stąd proponujemy wyłączenie przewozów 

na liniach regularnych do 50 km. 

Biorąc pod uwagę przywrócenie zapisu dotyczącego niepobierania opłat za wydanie 

uzgodnienia zasad na korzystanie z przystanków autobusowych. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na fakt, że przedsiębiorcy- przewoźnicy obecnie wykonujący przewozy regularne na 

liniach komunikacyjnych wyręczają samorządy z organizowania tego przewozu, a tym 

samym ponoszenia dużych kosztów ze środków publicznych tych jednostek na zapewnienie 

komunikacji. 
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3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

Projektowane rozwiązania nie pociągają za sobą konieczności finansowania ich wejścia 

w życie z budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane 

rozwiązania nie będą miały negatywnych skutków społecznych. Regularne, dogodne i 

ekonomiczne połączenia komunikacyjne są bowiem dla większości obywateli państwa 

warunkiem urzeczywistnienia, realnego skorzystania z wielu podstawowych wolności i praw, 

takich jak np. wolność poruszania się po terytorium RP (art. 52 ust. 1 Konstytucji RP), 

wolność gospodarcza (art. 20 i 22 Konstytucji RP), czy prawo do ochrony zdrowia (art. 68 

ust. Konstytucji RP). Z tego punktu widzenia właściwe funkcjonowanie tego rynku- tj. 

uruchomienie jak największej ilości, jak najtańszych i najdogodniejszych stałych połączeń 

pomiędzy poszczególnymi miejscowościami- jest również niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. 

Rozwiązania przewidziane w projekcie uelastycznią cały proces organizacji usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego, a także pomoże realizować dyrektywy 

wynikające z konstytucyjnej zasady pomocniczości. 

Projektowane rozwiązania pozytywnie wpłyną na rynek publicznego transportu 

zbiorowego, w szczególności na transport drogowy, a także wychodzą naprzeciw wymogom 

zasady równości przedsiębiorców wobec prawa oraz ochrony wolności gospodarczej w 

warunkach społecznej gospodarki rynkowej. Należy podkreślić, że w ocenie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego „w pojęciu «zagrożenia już istniejących linii regularnych» przez 

projektowaną (nową) linię regularną chodzi o sytuację, w której nowo projektowana linia, 

gdy chodzi na przykład o częstotliwość wykonywanych na niej przewozów osób, ilość 

przystanków, czas odjazdu z nich, czy też pojemność operujących na niej pojazdów, w relacji 

do tego samego rodzaju parametrów linii już istniejącej, w oczywisty sposób zakłócałaby 

funkcjonowanie tej ostatniej linii, i to w stopniu zagrażającym w szczególności jej 

ekonomicznemu istnieniu, co w ostateczności w ogóle podważać mogłoby również sens jej 

utrzymywania przez danego przewoźnika” (wyrok NSA z dnia 20 lutego 2014 r., II GSK 

2057/12, LEX). 

Umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego wywiązanie się z nałożonych na nie 

zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego przedmiotowa 

nowelizacja ograniczy tym samym negatywne konsekwencje dla obywateli, jakie mogłyby się 
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pojawić w przypadku wejścia w życie określonych przepisów z dniem 31 grudnia 2016 r. 

oraz 1 stycznia 2017 r. wprowadzi zamieszanie i trudności na rynku przewozu osób. 

Projektowana ustawa nie wywrze wpływu na budżet jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

4. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych 

Projekt nie wymaga wydania aktów wykonawczych. 

 

5. Oświadczenie o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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