
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 marca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Po 1 stycznia 2017 r. zmieniają się zasady dotyczące systemu publicznego transportu zbiorowego. Od tego 

czasu to wójtowie, starostwie i burmistrzowie, a nie jak dotychczas przedsiębiorcy, będą ponosić odpowie-

dzialność za funkcjonowanie wspomnianego transportu. Samorządowcy nie mają wątpliwości, że zmiany 

odczują zarówno przewoźnicy, jak i pasażerowie, gdyż dla tych pierwszych zmieni się sposób finansowania 

i wypłaty rekompensat, natomiast drudzy będą mieli ograniczone prawo do nabycia biletów ulgowych lub 

przejazdów bezpłatnych we wszystkich autobusach wykorzystywanych do publicznego transportu drogowego 

osób. 

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy od 1 stycznia 2017 r. zmieniają się zasady finansowania rekompensat za 

utracone przychody w związku ze stosowaniem ulg ustawowych w odniesieniu do biletów komunikacji auto-

busowej. Wówczas tylko operator, z którym jednostka samorządu terytorialnego zawrze umowę o świadcze-

nie usług użyteczności publicznej, będzie mógł otrzymać zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania 

ulg ustawowych w komunikacji miejskiej. 

Obecnie większość powiatów nie jest gotowa na takowe zmiany. Z 314 powiatów zaledwie trzydzieści 

kilka stworzyło plany transportowe. Problem w powiatach, szczególnie ziemskich, wynika z faktu, że nie 

miały one obowiązku sporządzania planów transportowych, więc tego nie zrobiły. W powszechnej opinii 

w tym temacie panuje zresztą totalna dezinformacja. Oznacza to zapewne, że w większości przypadków 

umowy z operatorami na rok 2017 nie zostaną zawarte, co pozbawi mieszkańców powiatów możliwości ko-

rzystania z ulg ustawowych. W efekcie przestaną oni korzystać z transportu publicznego. Brak rzeczonego 

planu nie pozwoli powiatom na skorzystanie z rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przy-

chodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbio-

rowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest przesunięcie wej-

ścia w życie nowych zasad finansowania dopłat do biletów ulgowych o 2 lata. 

Z różnego rodzaju ulg ustawowych korzysta w Polsce około 15 milionów osób. Dziś kierowca każdego 

regularnie kursującego autobusu ma obowiązek respektować ulgę, jeżeli pasażer wykaże się odpowiednim 

uprawnieniem. Przewoźnik rozlicza się potem z właściwym urzędem. 

Od 1 stycznia 2017 r. obywatele nie będą mieli jak skorzystać z przysługujących im uprawnień, bo będą 

one uwzględniane tylko w autobusach przewoźników, którzy jako operatorzy podpiszą umowy z samorząda-

mi. To samorządy zdecydują, na których liniach będzie można korzystać z uprawnień i które linie będą li-

niami użyteczności publicznej. 

Rozwiązanie kwestii ulg przejazdowych w nowych przepisach, które wejdą w życie w 2017 r., kształtuje 

się następująco. Najprościej sytuacja wygląda w miastach, w których funkcjonuje komunikacja. Ponieważ 

jest ona organizowana przez gminę, jej funkcjonowanie finansowane jest z kasy gminy i obowiązywać w niej 

mogą jedynie ulgi 50% i 100%. Wartości ulg w komunikacji miejskiej określone są w różnych, niezależnych 

od siebie aktach normatywnych. 

Poza miastami, na terenie gmin wiejskich i w miejscowościach nieposiadających statusu miasta, komuni-

kacja publiczna nosi miano publicznego transportu zbiorowego, w ramach którego znajdują się zarówno 

przewozy organizowane przez samorządy, jak i przewozy komercyjne, działającego w oparciu o wypłacane 

rekompensaty i dopłaty do udzielonych ulg ustawowych. 

Kwestię ulg ustawowych przysługujących korzystającym z publicznego transportu zbiorowego reguluje 

obecnie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 56) i ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o upraw-

nieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Operatorzy 

przewozów i przewoźnicy zobowiązani są do udzielania ulg w wysokości 100%, 95%, 93%, 78%, 51%, 49%, 

37%, jednak każdemu z nich przysługuje zwrot kosztów związanych z ich udzieleniem. Środki te wypłacane 

są z budżetu państwa przez samorządy województw. 

Z dniem wejścia w życie przepisów regulujących omawianą tu kwestię, tj. 1 stycznia 2017 r., uchylone 

zostaną zapisy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowe-



go przewidujące wypłatę rekompensaty przez samorząd wojewódzki każdemu przewoźnikowi, który stosuje 

ulgi i zgłosi stosowne roszczenie. Od 2017 r. operator będzie zwracał się do organizatora z roszczeniem wy-

płaty rekompensaty, a ten przekaże je marszałkowi województwa. Przewoźnicy, którzy nie podpiszą umowy 

z organizatorem, nie będą już mieli możliwości uzyskania rekompensaty i tym samym nie będą stosować ulg 

wobec pasażerów, którym takie ulgi przysługują. 

Popieram stanowisko samorządowców i apeluję o stosowną nowelizację ustawy w przedmiotowym zakre-

sie, a w szczególności o przesunięcie wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbioro-

wym do dnia 1 stycznia 2019 r. oraz zapewnienie samorządom finansowania realizacji zadań jako organizato-

rom publicznego transportu zbiorowego. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 

 

 
 


