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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 16 grudnia 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  

(druk nr 21) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa przesuwa o kolejny rok termin wejścia w życie niektórych 

przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.). 

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

organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie 

zbiorowym, zarządzania usługami przewozowymi na tym rynku oraz reguluje kwestie 

związane z finansowaniem regularnego przewozu osób w publicznym transporcie 

zbiorowym, 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 2018 r. poz. 295), w zakresie 

uchylenia między innymi przepisu precyzującego, że koszty związane z finansowaniem 

ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są 

z budżetu państwa oraz regulacji dotyczącej przekazywania przez samorządy 

województw przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie 
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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 2019 r. 

poz. 2140), w zakresie między innymi zmiany zasad dotyczących transportu drogowego 

osób. 

W myśl art. 90 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wymienione przepisy mają 

wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy wskazano na konieczność 

przesunięcia terminu wejścia w życie tych przepisów o kolejny rok z uwagi 

na zaawansowany etap toczących się prac legislacyjnych w zakresie zmiany koncepcji 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Ponadto wskazano, że „brzmienie 

przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest 

konsekwencją zaplanowania w ustawie budżetowej na rok 2020 środków odpowiednio: 

– w części 85 – Budżety wojewodów – na ulgi w przewozach autobusowych oraz 

– w części 39 – Transport – na ulgi w przewozach kolejowych. 

Brak tych przepisów oznaczałby konieczność przyjęcia odmiennej od zawartej 

w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 struktury dysponentów odpowiedzialnych 

za finansowanie ulg. Należy podkreślić przy tym, iż przepisy, które miały wejść w życie 

z dniem 1 stycznia 2020 r., zawierają odmienny od obecnego system finansowania ulg 

(np. zakładają zmianę charakteru dotacji na ulgi kolejowe z dotacji przedmiotowej na dotację 

celową, a także zmianę charakteru finansowania ulg autobusowych w ramach zadania 

bieżącego z zakresu administracji rządowej na zadanie własne) (…). Nieuregulowanie na rok 

2020 zmiany ww. przepisów stwarza poważne ryzyko, iż ustawa budżetowa nie zapewni 

prawidłowego finansowania ulg”. 

W celu uniknięcia wspomnianych trudności ustawa przesuwa termin wejścia w życie 

tych przepisów na dzień 1 stycznia 2021 r. 

W konsekwencji powyższego ustawa wprowadza zmiany w przepisach przejściowych 

to jest w art. 78 ust. 1, art. 79 ust. 1 i 2, art. 80, art. 81, art. 82 ust. 2, art. 85 ust. 2 oraz art. 87 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym polegające 

odpowiednio na przedłużeniu bądź przesunięciu obowiązywania tych regulacji o rok. 

Dodatkowo w art. 78 wprowadza przepis, który przedłuża do dnia 31 grudnia 2020 r. 
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ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych (ich ważność upływa w dniu 

31 grudnia 2019 r.). 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 2. posiedzeniu w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 44).  

Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji Infrastruktury. Komisja przeprowadziła 

pierwsze czytanie oraz rozpatrzyła projekt na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. i wniosła 

o uchwalenie projektu bez poprawek (sprawozdanie druk nr 52). 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 12 grudnia 2019 r. 

nie zgłoszono poprawek i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 304 posłów, żaden nie był przeciw, 

129 wstrzymało się od głosu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Przepisy zawarte w przedmiotowej ustawie umożliwiają zawieranie do końca 2020 r. 

umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych 

sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych, w przypadku których 

dotychczasowy termin przekazywania dopłat obowiązuje do końca 2019 r. Do końca 2020 r. 

przedłużone zostaną także zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 

autobusowych, realizowanych przez przewoźników komercyjnych. Nieprzyjęcie tych 

rozwiązań mogłoby doprowadzić do paraliżu transportu zbiorowego. W celu uniknięcia 

powyższego przedmiotowa ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Należy zauważyć, że projekt tej ustawy został złożony w Sejmie dopiero na początku 

grudnia bieżącego roku. 

Wymaga podkreślenia, że projekt ustawy należy wnosić w odpowiednim terminie, 

uwzględniającym nie tylko zakładany termin wejścia ustawy w życie, ale również wszystkie 
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etapy procedury parlamentarnej oraz termin zagwarantowany przez Konstytucję 

dla Prezydenta RP na jej podpisanie.  

Określenie dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, z pominięciem 

zagwarantowanego Prezydentowi terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy 

(w przypadku opiniowanej ustawy Prezydent powinien podpisać ustawę tuż po jej 

przedłożeniu do podpisu, tak aby uniknąć retroaktywności ustawy), było zakwestionowane 

przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt Kp 1/13, i jak 

wskazano w tym orzeczeniu stanowiło wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że naruszono 

konstytucyjny nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis. Tezę tą Trybunał Konstytucyjny 

potwierdził w wyroku z dnia 17 lipca 2019 r., sygn. akt Kp 2/18, zastrzegając jednocześnie, 

że odstępstwo od przepisanych terminów konstytucyjnych jest dopuszczalne, ale jedynie 

zupełnie wyjątkowo, gdy w grę wchodzi stan wyższej konieczności państwowej dostatecznie 

wykazany przez inicjatora procesu ustawodawczego. 

Należy podkreślić, że projektodawca ustawy, pomimo późnego złożenia projektu ustawy 

w Sejmie, nie przedstawił takiego uzasadnienia. 

Ponadto zastosowanie oznaczenia wejścia ustawy w życie datą dzienną bez 

uwzględnienia przebiegu procesu legislacyjnego może prowadzić także do naruszenia art. 88 

ust. 1 Konstytucji. Tak zresztą wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 27/01 

(wyrok z dnia 3 października 2001 r. sygn. akt K. 27/01) „… ustawodawca zastosował 

niezbyt fortunny, kalendarzowy termin określenia chwili wejścia w życie ustawy. 

Następstwem braku przezorności ustawodawcy jest powstanie wyraźnej kolizji pomiędzy 

okresem faktycznego kontynuowania procesu legislacyjnego, wraz z promulgacją 

i publikacją, a oznaczonym przez ustawodawcę terminem wejścia w życie produktu tego 

postępowania. Decydując się na oznaczenie dnia wejścia w życie ustawy przez wskazanie 

terminu kalendarzowego ustawodawca powinien przewidzieć czas wystarczający nie tylko na 

dalsze etapy procesu ustawodawczego, łącznie z ich ostatnim stadium w postaci należytego 

ogłoszenia ustawy, ale także zapewnić zachowanie odpowiednio długiego okresu vacatio 

legis. (…) Żadne względy nie mogą natomiast uzasadniać naruszenia wymagania określonego 

w art. 88 ust. 1 Konstytucji (…). Taki sposób oznaczenia terminu wejścia w życie ustawy 

godzi w wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa 

i stanowionego przezeń prawa oraz zasadę zakazującą nadawania normie prawnej mocy 

wstecznej.” 
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W związku z powyższym należy stwierdzić, że przyjęty w opiniowanej ustawie termin 

jej wejścia to jest 1 stycznia 2020 r. może rodzić niebezpieczeństwo niedochowania 

konstytucyjnych standardów przyjętych we wskazanych wyżej orzeczeniach Trybunału 

Konstytucyjnego. 
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