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         Warszawa, 1 sierpnia 2016 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

(druk nr 251) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa 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.). 

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 
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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 ustawa przesuwa termin wejścia w życie 

tych przepisów na dzień 1 stycznia 2018 r. 

W konsekwencji powyższego ustawa 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 

odpowiednio na przedłużeniu bądź przesunięciu obowiązywania tych regulacji o rok. 

Dodatkowo w art. 78 wprowadza 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.). 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r. w efekcie rozpatrzenia 

senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy (druk nr 716). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 19 lipca 2016 r. na posiedzeniu Komisji 

Infrastruktury. Efekt tej pracy został zawarty w sprawozdaniu wymienionej Komisji (druk 

nr 725). W odniesieniu do przedłożenia senackiego zostały wprowadzone zmiany 

o charakterze redakcyjnym. 



– 3 – 

 

W trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu 20 lipca 2016 r. nie zostały 

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

Za przyjęciem w całości projektu ustawy opowiedziało się 429 posłów, 6 było przeciw, 

żaden z posłów nie wstrzymał się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


