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         Warszawa, 19 grudnia 2016 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 388) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

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

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, 

z późn. zm.) ma na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego uprawnionych do korzystania 

z ulg w publicznym transporcie zbiorowym o dwie grupy osób to jest dzieci i młodzież, 

nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, 

historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim 

oraz nauczycieli uczących języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku 

polskim w: 

1) szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, 

stowarzyszenia rodziców i polskie parafie – zarejestrowanych w bazie Ośrodka 

Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą; 

2) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty 

innych państw; 

3) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół 

Europejskich. 

W wyniku wprowadzonych zmian wymienionym grupom osób będą przysługiwały ulgi 

w publicznym transporcie zbiorowym w takiej samej wysokości, jak w przypadku 

odpowiednich grup wiekowych i zawodowych w Polsce, tj.: 
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1) ulga 37% (bilety jednorazowe) i 49% (bilety miesięczne) w transporcie kolejowym 

i autobusowym – dla wskazanej w ustawie grupy dzieci i młodzieży do 18 roku życia, 

2) ulga 33% (bilety jednorazowe i miesięczne) – dla wskazanej w ustawie grupy 

nauczycieli. 

Ustawa przewiduje, że minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu 

z ministrami właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego oraz spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów 

poświadczających uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów osób wskazanych 

w ustawie oraz tryb i terminy ich wydawania i przedłużania ważności. 

Natomiast konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy ze względu na siedzibę 

określonej w ustawie szkoły, będzie wydawał oraz przedłużał ważność dokumentów 

poświadczających uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów tych osób. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. 

o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.). W szczególności zmiany 

te mają na celu przyznanie uczniom szkół społecznych prowadzonych przez polonijne 

organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie i sekcje polskie 

funkcjonujące w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, z których część 

jest rejestrowana w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, uprawnień do ulg 

w opłatach za wstęp do muzeów i na teren parków narodowych w Polsce. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 32. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w efekcie 

rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach 

do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 492). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 16 listopada 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Następnie 

projekt został skierowany do dalszych prac do podkomisji nadzwyczajnej. Efekt tych prac 

został w zawarty w sprawozdaniu wymienionych Komisji (druk nr 1124). 
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W odniesieniu do przedłożenia prezydenckiego: 

1) rozszerzono zakres wprowadzanych zmian o nowelizację ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. 

poz. 1579) w celu zwiększenia zakresu obowiązków konsula o uprawnienie 

do wydawania uczniom i nauczycielom dokumentów poświadczających uprawnienie 

do korzystania z ulgowych przejazdów – w związku z pobieraniem albo nauczaniem 

języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim – oraz przedłużania ich ważności; 

2) wydłużono czas wejścia w życie ustawy z 30 dni do 3 miesięcy; 

3) wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym oraz legislacyjnym. 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 14 grudnia 2016 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem projektu ustawy opowiedziało się 434 posłów, jeden był przeciw, nikt 

nie wstrzymał się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


