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Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

senackiego projektu ustawy 
 

 
- o zmianie ustawy o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego 
oraz ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 
1293). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Edukacji 

Narodowej do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 
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Stanowisko Rządu 

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta 

Nauczyciela 

(druk nr 1293) 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela, dalej „projekt ustawy”, 

opracowany przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP, dotyczy zmiany art. 4 ust. 7 i art. 5 ust. 

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

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138), a także art. 91b ust. 2 pkt 1 

i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

z późn. zm.).  

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, do ulgi 37% przy przejazdach 

środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, 

na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, oraz środkami 

publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie 

biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni nauczyciele szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także nauczyciele akademiccy.  

Zmiany proponowane w projekcie ustawy polegają na przyznaniu 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 projekt ustawy przewiduje obniżenie ulgi oraz jej zrównanie dla 

wszystkich uprawnionych nauczycieli, tj. dla nowej grupy nauczycieli przedszkoli 

publicznych lub niepublicznych oraz dla dotychczas uprawnionych nauczycieli szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych, oraz nauczycieli akademickich, z wysokości 37% do 

33%. 

Ponadto projekt ustawy obejmuje zmiany o charakterze porządkującym 

i uzupełniającym. W przepisach art. 4 ust. 7 pkt 1 i art. 5 ust. 2 pkt 1 nowelizowanej ustawy 

skreśla się wyrazy „szkoły ponadpodstawowe”, dostosowując te przepisy do aktualnego 
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brzmienia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.); w systemie oświaty nie funkcjonują już bowiem szkoły 

ponadpodstawowe. Projekt ustawy obejmuje również zmianę w art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, polegającą na przeniesieniu regulacji 

dotyczącej nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych i przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego, zawartej obecnie w pkt 2 ust. 2 art. 91b ustawy – Karta 

Nauczyciela, do pkt 1 tego przepisu. Do powyższych nauczycieli przedszkoli będą miały 

zatem zastosowanie także przepisy art. 11a ustawy – Karta Nauczyciela. Zmiana ta umożliwi 

wydawanie nauczycielom przedszkoli, objętych ulgami, legitymacji służbowej, która jest 

dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów (vide 

rozporządzenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 nowelizowanej ustawy).  

Celem projektu ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K 2/10), zgodnie z którym  przepisy 

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. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że sposób 

ukształtowania uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego narusza zasadę równości wobec prawa i zasadę sprawiedliwości społecznej. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma charakter zakresowy i orzeka o niekonstytucyjności 

uregulowania niepełnego w kontekście wskazanych wzorców kontroli (art. 32 ust. 1 

w związku z art. 2 Konstytucji). W wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że realizacja 

tego typu orzeczeń powinna polegać na uzupełnieniu ustawy o odpowiedni fragment, 

niezbędny z punktu widzenia zgodności z Konstytucją. Konieczna jest w tym zakresie 

interwencja prawodawcy. 

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

16 listopada 2010 r. niezbędne jest dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. 

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

Nowelizacja ustawy ma na celu ukształtowanie uprawnień do ulgowych przejazdów 

w publicznym transporcie zbiorowym w sposób nieróżnicujący nauczycieli przedszkoli 

(publicznych i niepublicznych) oraz nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), 
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a także nauczycieli akademickich. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przyznanie 

nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach prawa do ulgi w publicznym transporcie 

zbiorowym w takiej samej wysokości jak dla pozostałej kategorii nauczycieli uprawnionych 

do ulgi. Jak wyjaśnia się w uzasadnieniu do projektu ustawy, wprawdzie formalnie wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczył nauczycieli akademickich, jednak nie ma powodu 

by traktować ich odmiennie przy proponowanej obniżce ulgi. Mogłoby to spowodować 

kolejną nierówność, która byłaby przedmiotem skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Poza 

tym, z merytorycznych powodów, trudno znaleźć uzasadnienie dla takiego zróżnicowania. 

Obniżenie wysokości ulgi z 37% do 33% dla wszystkich uprawnionych nauczycieli, tj. 

nauczycieli przedszkoli, szkół i nauczycieli akademickich, zapewni, że w budżecie państwa 

nie wzrośnie ogólna suma wydatków z tytułu ulgowych przejazdów nauczycieli. Należy 

podkreślić, że dopłaty do ulg biletowych w pasażerskiej komunikacji kolejowej i autobusowej 

stanowią jedną z wyższych pozycji wydatków budżetu państwa, które wzrastają rokrocznie 

o kilkadziesiąt milionów złotych. Jednocześnie wydatki te mają charakter wymagalny, 

co oznacza, że budżet państwa musi zapewnić ich finansowanie w pełnej wysokości. 

Rozpatrując jakiekolwiek propozycje poszerzenia zakresu ustawowych uprawnień do ulg 

biletowych, należy wziąć pod uwagę konieczność wypełnienia zobowiązań podjętych przez 

Polskę w ramach procedury ograniczenia nadmiernego deficytu. Dlatego też istotne jest, aby 

wprowadzenie zmian do ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego nie generowało dodatkowych skutków dla budżetu 

państwa.  

 

Procent obecnej ulgi 37%

Liczba uprawnionych nauczycieli 

(obecnie)  
584 760

Liczba nauczycieli przedszkoli 67 613

Liczba uprawnionych nauczycieli 

(po przyznaniu uprawnień 

nauczycielom przedszkoli) 

652 373

Nowy procent ulgi (po przyznaniu 

uprawnień nauczycielom przedszkoli) 
33%
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Ponadto, w związku z projektowanym obniżeniem wysokości ulgi dla nauczycieli 

z 37% do 33%, w projekcie ustawy należy dodać zmianę w art. 1b ust. 2 nowelizowanej 

ustawy polegającą na rozszerzeniu listy niedozwolonych wielkości ulg i zniżek taryfowych 

o charakterze komercyjnym o stawkę 33%.  

Zgodnie z art. 3 projektu ustawy, ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. 

Należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania odpowiedniego vacatio legis, 

w szczególności w przypadku wprowadzenia regulacji ograniczających poziom 

dotychczasowych uprawnień. Ponadto, projektowane zmiany wiążą się z koniecznością 

wydania nauczycielom przedszkoli, którzy mają uzyskać uprawnienia do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, poświadczających te uprawnienia 

legitymacji nauczyciela, o której mowa w art. 11a ustawy – Karta Nauczyciela, co nie wydaje 

się możliwe do zrealizowania do dnia 30 czerwca 2013 r. Należy także zauważyć, 

że w związku z objęciem nauczycieli przedszkoli uprawnieniami do korzystania z ulg przy 

przejazdach, będzie wymagało zmiany rozporządzenie wydane na podstawie art. 6 ust. 1 

ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego i uwzględnienia w nim legitymacji nauczyciela, jako dokumentu 

poświadczającego uprawnienia nauczycieli przedszkoli do korzystania z ulg (§ 11 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495, z późn. zm.). Należy również 

uwzględnić potrzebę uniknięcia komplikacji związanych ze stosowaniem ulg i zniżek 

komercyjnych na podstawie sprzedanych biletów na okresy dłuższe niż miesiąc. Wobec 

powyższego, jest uzasadnione określenie terminu wejścia w życie ustawy z początkiem 

kolejnego roku kalendarzowego. 

Reasumując, z zastrzeżeniem powyższych poprawek, Rząd ocenia pozytywnie 

propozycje zmian zawarte w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach 

do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta 

Nauczyciela (druk nr 1293). 
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