
 

 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 lipca 2016 r. 

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

Jednocześnie upoważnia senatora  Grzegorza Czeleja do reprezentowania Senatu 

w pracach nad projektem. 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

Art. 1. 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) 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. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., 

wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 

31 grudnia 2017 r.”; 

2) w art. 79: 

a) w ust. 1 użyte dwukrotnie, 

b) w ust. 2  

– wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2017 r.”; 

3) w art. 80 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2017 r.”; 

4) w art. 81 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2018 r.”; 

5) w art. 82 w ust. 2 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 

2017 r.”; 

6) w art. 85 w ust. 2 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 

2018 r.”; 

7) w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 

2017 r.”; 

8) w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2018 r.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 



 

 

 

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 przedmiotowej ustawy 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. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.). Ponadto wprowadza zmiany w przepisach 

przejściowych to jest w art. 78, 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 na konsekwentnym przedłużeniu bądź przesunięciu obowiązywania tych regulacji 

o rok. 

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.  

Ponadto wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. określonych przepisów spowoduje, 

że pasażerowie potencjalnie mogą stracić dostęp do ulgowych biletów z uwagi na to, że: 

– w zakresie transportu drogowego do dnia 30 czerwca 2016 r. tylko 261 jednostek 

samorządu terytorialnego dokonało wyboru 349 operatorów publicznego transportu 

zbiorowego, w zakresie transportu kolejowego 20 jednostek samorządu terytorialnego 

dokonało wyboru 21 operatorów publicznego transportu zbiorowego. Pozostałe 

jednostki samorządu terytorialnego nie dostosowały się do nowych wymogów 

organizacji publicznego transportu zbiorowego, nałożonych ustawą z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, polegających m.in. na dokonaniu wyboru 

operatora publicznego transportu zbiorowego; 

– przewoźnicy komercyjni, którzy nie będą otrzymywać rekompensaty z tytułu 

stosowania ustawowych ulg, przestaną je oferować. 
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2. Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

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 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.), 

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 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 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 2017 r. 

Z uwagi na fakt niepodjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego między innymi 

organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz tworzenia planów transportowych 

wejście w życie określonych przepisów ustawy z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzi 

zamieszanie i trudności na rynku przewozu osób. 

W celu uniknięcia wspomnianych trudności projekt ustawy przewiduje przesunięcie 

terminu wejścia w życie tych przepisów na dzień 1 stycznia 2018 r. 

Jednocześnie wprowadza zmiany w przepisach przejściowych to jest w art. 78, 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 
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16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym polegające na konsekwentnym 

przedłużeniu bądź przesunięciu obowiązywania tych regulacji o rok. 

Dodatkowo w art. 78 został wprowadzony przepis, który przedłuża do dnia 31 grudnia 

2017 r. ważność zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych (których 

ważność upływa w dniu 31 grudnia 2016 r.). 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Proponowane zmiany spowodują wydłużenie okresu stosowania obowiązujących 

obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym 

transporcie, w tym przekazywania przewoźnikom dopłat do utraconych przychodów z tytułu 

stosowania ustawowych ulg. 

 

3. Konsultacje 

Projekt w wersji objętej drukiem nr 156 (dotyczącej zmiany art. 90 ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym) został przesłany wraz z prośbą o opinię 

oraz udostępnienie informacji dotyczących między innymi wywiązywania się przez jednostki 

samorządu terytorialnego z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu 

zbiorowego następującym podmiotom: Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, Ministrowi 

Finansów, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związkowi Powiatów 

Polskich, Związkowi Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Związkowi Miast Polskich, 

Związkowi Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz marszałkom województw. 

Związek Powiatów Polskich, zgłaszając uwagi merytoryczne (prawo wyłączne), 

postulował o przesunięcie terminu wejścia w życie nowych rozwiązań zawartych w ustawie 

o publicznym transporcie zbiorowym i wykorzystanie wydłużonej vacatio legis 

do wprowadzenia niezbędnych zmian w tym zakresie. 

Marszałek Województwa Śląskiego wskazał na konieczność wprowadzenia zmian 

niezbędnych dla zachowania spójności regulacji w zakresie wydawania zezwoleń 

na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, które 

przestaną obowiązywać 31 grudnia 2016 r. Ponadto sygnalizował potrzebę przeanalizowania 

zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym w kontekście ustawy o transporcie 

drogowym oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 
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transportu zbiorowego w celu możliwości utrzymania ulg w przewozach dla określonych 

grup społecznych. 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego wskazał, iż nowelizacja art. 90 jest 

niewystarczająca i bez zmiany pozostałych terminów, określonych w Dziale V Przepisy 

przejściowe i końcowe ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, spowodowałaby 

dezorganizację stanu prawnego. 

Marszałek Województwa Łódzkiego wnosił o przesunięcie terminu wejścia w życie 

przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i tym samym przedłużenie o rok 

obowiązywania regulacji w zakresie art. 78, art. 79 ust. 1 i 2, art. 80, art. 82 ust. 2, 

art. 87 ust. 1 i 3 oraz przesunięcie obowiązywania art. 81 tej ustawy. Jednocześnie postulował 

wprowadzenie zmian w art. 85 ust. 1 i 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w celu 

przesunięcia obowiązywania tej regulacji o rok. Ponadto proponował wprowadzenie zmian 

w ustawie o transporcie drogowym w celu przyspieszenia procedury dotyczącej przedłużenia 

zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób, które tracą ważność 

31 grudnia 2016 r. 

Zarząd Województwa Opolskiego przedstawił propozycję zmiany art. 79 ust. 1 

oraz art. 85 ust. 1 i 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (odpowiednio przedłużenie 

oraz przesunięcie obowiązywania regulacji o rok). 

Z własnej inicjatywy swoją opinię przekazało Pomorskie Towarzystwo Miłośników 

Kolei Żelaznych, w której zawarło propozycję przedłużenia o rok obowiązywania art. 78, 

art. 80 i art. 87 oraz przesunięcia o rok obowiązywania art. 81 ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym. 

Ponadto Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego z własnej inicjatywy przedstawiło 

pozytywną opinię do projektu. 

Pozostałe podmioty nie przedstawiły swojego stanowiska. 

Propozycje rozszerzenia projektu o zmiany w przepisach przejściowych zawartych 

w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym polegające na przedłużeniu bądź 

przesunięciu obowiązywania wskazanych regulacji o rok zostały uwzględnione, z wyjątkiem 

zmiany art. 85 ust. 1. Regulacja zawarta w tym przepisie obowiązuje od dnia 1 lipca 2016 r. 
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4. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych 

Projekt nie wymaga wydania aktów wykonawczych. 

 

5. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



Tytuł projektu: 
ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

 

Przedstawiciel wnioskodawcy: 

senator Grzegorz Czelej 

 

Osoby odpowiedzialne za projekt w Biurze Legislacyjnym: 

Danuta Drypa, legislator, tel. 22 694 9192 

Katarzyna Majewska, ekspert ds. OSR, tel. 22 694 9259 

 

Data sporządzenia 
7 lipca 2016 r. 

 

Źródło: inicjatywa grupy senatorów 

 

Nr druku: 156, 156S 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W dniu 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.) – z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących przede wszystkim zmian zasad:  

 przyznawania rekompensaty z tytułu stosowania przez przewoźników ulg ustawowych  rekompensatę 

otrzymywać będą wyłącznie przewoźnicy, z którymi organizatorzy – jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) 

zawarły umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (ptz), a nie jak do tej pory 

wszyscy przewoźnicy stosujący ulgi ustawowe, 

 organizacji transportu drogowego osób, np. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych  

w krajowym transporcie drogowym (zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie 

krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym zostaną zastąpione przez potwierdzenie 

zgłoszenia przewozu),  

które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ww. przepisów spowoduje, że pasażerowie potencjalnie mogą stracić 

jakikolwiek dostęp do ulgowych biletów, gdyż:  

 w zakresie transportu drogowego do dnia 30 czerwca 2016 r. tylko 261 j.s.t. dokonało wyboru 349 operatorów 

publicznego transportu zbiorowego, w zakresie transportu kolejowego 20 j.s.t. dokonało wyboru 21 operatorów 

ptz (dane MIiB); 

Pozostałe j.s.t. wciąż nie dostosowały się do nowych wymogów organizacji publicznego transportu zbiorowego, 

nałożonych ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, polegających m.in. na 

dokonaniu wyboru operatora ptz. 

 przewoźnicy komercyjni, którzy nie będą otrzymywać rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych, 

przestaną je oferować. 

Sytuacja w zakresie dokonania wyboru operatora ptz przez j.s.t. w poszczególnych województwach przedstawia się 

następująco: 

Województwo 

Liczba j.s.t., które do 

chwili obecnej 

dokonały wyboru 

operatora ptz 

Liczba wybranych 

do chwili obecnej 

operatorów ptz 

Liczba pozostałych 

przewoźników 

(wykonujących 

przewozy 

„komercyjne”)** 

dolnośląskie 46 58 406 

kujawsko-pomorskie 7 12 189 

lubelskie 24 28 448 

lubuskie 4 3 16* 

łódzkie 41 39 249 

małopolskie brak danych 0* 262 

mazowieckie 26 48 345 

opolskie 5 1* 21* 

podkarpackie 20 20 brak danych 

podlaskie 14 18 20 

pomorskie 6 12 67 



śląskie 38 78 111 

świętokrzyskie brak danych brak danych 268 

warmińsko-mazurskie 15 19 115 

wielkopolskie 33 44 249 

zachodniopomorskie 15 22 85 

* – dotyczy tylko przewozów wojewódzkich 

** – określona na podstawie wydanych zezwoleń na przewozy regularne lub zawartych 

umów na finansowanie rekompensaty z tytułu stosowania ulg ustawowych 

Źródło: Informacje przekazane przez Związek Województw RP oraz urzędy marszałkowskie 
województw. 

Z uzyskanych informacji wynika, że duża część zawartych z operatorami ptz umów dotyczy transportu kolejowego. 

Niektóre województwa nie dysponowały ponadto szczegółowymi informacjami o planach organizacji publicznego 

transportu zbiorowego na niższych szczeblach samorządu terytorialnego.  

Na chwilę obecną brak jest możliwości określenia liczby j.s.t., które do końca roku zawarłyby umowy z operatorami ptz. 

Część j.s.t. wstrzymuje się z dokonaniem wyboru operatora ptz w oczekiwaniu na zmianę przepisów. Ponieważ 

procedura wyboru przewoźnika jest długotrwała (o samym zamiarze jej przeprowadzenia organizator powinien 

zawiadomić minimum 1 rok wcześniej), zgodne z przepisami wyłonienie operatorów transportu publicznego i podpisanie 

z nimi umów przed dniem 1 stycznia 2017 r. może okazać się niemożliwe w przypadku większości j.s.t. w kraju. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proponowane rozwiązanie przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie ww. przepisów na dzień 1 stycznia 2018 r., 

dzięki czemu do tego czasu pasażerowie zachowają pełen dostęp do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników – 

niezależnie od podpisania przez przewoźnika umowy z j.s.t. 

W tym czasie j.s.t. będą miały możliwość organizacji transportu publicznego na swoim obszarze, tak aby jak najlepiej 

zaspokoić potrzeby pasażerów.  

Ponadto wydłużenie vacatio legis powyższych przepisów o dodatkowy rok pozwoli na przemyślenie innego sposobu 

organizacji niektórych aspektów publicznego transportu zbiorowego (m.in. finansowania rekompensaty z tytułu stosowania 

ulg ustawowych) i przeprowadzenia ewentualnych zmian legislacyjnych w tym zakresie. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Ze względu na specyfikę zagadnienia porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach jest niecelowe. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Pasażerowie korzystający  

z ulg ustawowych 

W 2015 r.  

w transporcie 

autobusowym 

sprzedano 28,9 mln 

biletów 

uwzględniających ulgi 

ustawowe, zaś  

w transporcie 

kolejowym 73,2 mln 

biletów ulgowych. 

MIiB, urzędy marszałkowskie  mieszkający na terenie 

275 j.s.t., które podpisały 

umowę z przynajmniej 

jednym operatorem –

dostęp do przejazdów 

ulgowych u większej ilości 

przewoźników 

 

 mieszkający na terenie 

pozostałych ponad 2 600 

j.s.t., które nie podpisały 

żadnej umowy – 

utrzymanie dostępu do ulg 

ustawowych na przejazdy  

Przewoźnicy, którzy nie 

podpiszą do końca 2016 r. 

umów z j.s.t.  

Do dnia 30 czerwca 

2015 r. udzielono około 

23,3 tys. zezwoleń na 

przewozy regularne. 

Do chwili obecnej 

wybrano 402 

operatorów 

MIiB, urzędy marszałkowskie Możliwość uzyskania 

rekompensaty z tytułu 

stosowania ulg ustawowych na 

dotychczasowych zasadach 



publicznego transportu 

zbiorowego. 

Pozostałych 

przewoźników 

(wykonujących 

przewozy 

„komercyjne”) obecnie 

jest około 3 tys.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Opinie przekazane do projektu w ramach konsultacji dotyczyły: 

1) uwag legislacyjnych (Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych, Marszałek Województwa Śląskiego, 

Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Marszałek Województwa Opolskiego); 

2) aprobaty dla projektu (Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oraz Związek Powiatów Polskich); 

3) zastrzeżeń co do obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego,  

np. braku możliwości przyznania operatorowi publicznego transportu zbiorowego prawa wyłącznego, braku 

mechanizmów umożliwiających tworzenie zintegrowanego systemu lokalnego transportu zbiorowego, itd. (Związek 

Powiatów Polskich); 

4) danych na temat wykonywania publicznego transportu zbiorowego (Minister Finansów, Minister Infrastruktury  

i Budownictwa, Związek Województw RP, marszałkowie województw). 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Z informacji przekazanych przez urzędy marszałkowskie województw wynika, że większość j.s.t. 

nie planowała oszczędności w związku ze zmianą zasad finansowania dopłat do biletów 

uwzględniających ulgi ustawowe, zakładając że nie zmieni się ani liczba korzystających z ulg ani 

ceny biletów. Przyjmując to założenie, projektowana regulacja nie wywoła istotnego wpływu 

na wydatki budżetu państwa oraz j.s.t.  

Według danych MF wydatki budżetu państwa na finansowanie dopłat dla przewoźników z tytułu 

stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w zakresie transportu autobusowego  

w 2015 r. wyniosły 643,3 mln zł (z zaplanowanych na ten cel 682,8 mln zł), w 2016 r. zostały 

zaplanowane na poziomie 691,3 mln zł. W zakresie transportu kolejowego wydatki te wyniosły 

448,0 mln zł (z zaplanowanych 511,2 mln zł), w 2016 r. na refundację kosztów związanych  

z honorowaniem ulg ustawowych przez przewoźników kolejowych zaplanowano 466,1 mln zł. 

Projektowana regulacja będzie miała następujący wpływ na jednostki samorządu terytorialnego: 

1. W przypadku ograniczenia zmian wyłącznie do terminu wejścia w życie, organizatorzy 

publicznego transportu zbiorowego (j.s.t. oraz ich związki), którzy nie podpisali jeszcze 

umów z operatorami, zyskają dodatkowy czas na organizację publicznego transportu 

zbiorowego w swoim regionie. 

2. Planowana zmiana w sposobie finansowania i dystrybucji dopłat z tytułu stosowania ulg 

ustawowych w zakresie transportu autobusowego nastąpi w 2018 r. 

Obecnie rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 

przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie przekazują 

samorządy województw.  

Po wejściu w życie zmian rekompensatę operatorowi transportu drogowego będzie 

przekazywać właściwa j.s.t., czyli organizator publicznego transportu zbiorowego. Środki 

na ten cel pochodzić będą z budżetu własnego j.s.t. oraz od marszałka województwa. 

Sposób dystrybucji środków w zakresie przekazywania rekompensat przewoźnikom 

kolejowym nie ulegnie zmianie. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Projektowana regulacja będzie miała wpływ na przedsiębiorstwa wykonujące przewozy osób oraz 

pasażerów. 

Przedsiębiorstwa wykonujące przewozy osób (przewoźnicy komercyjni) do końca 2017 r. będą 

uwzględniać uprawnienia pasażerów do ulg ustawowych i uzyskiwać rekompensatę z tego tytułu.  

Dzięki temu przewoźnicy którzy nie uzyskają statusu operatora ptz zyskają dodatkowy rok na 



dostosowanie się do nowych warunków rynkowych.  

Pasażerowie uprawnieni do ulg ustawowych na przejazdy nie będą musieli ponosić wyższych 

kosztów biletów. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

Zastąpienie zezwoleń na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób  

w transporcie drogowym przez potwierdzenie zgłoszenia przewozu zostanie odsunięte w czasie o dodatkowy rok. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Nie dotyczy. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

W efekcie wejścia w życie projektowanej regulacji nastąpi przesunięcie wejścia w życie do 1 stycznia 2018 r. niektórych 

przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym dotyczących m.in. finansowania 

rekompensat z tytułu honorowania ulg ustawowych przez przewoźników.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewidziano. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 


