


Wymagane regulacje w ustawie o publicznym 

transporcie zbiorowym

Transport autobusowy  organizowany jest w oparciu o dwa akty prawne:
- Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym

- Ustawę o transporcie drogowym

Mimo licznych zapowiedzi do dziś nie wprowadzono zmian systematyzujących 
uprawnienia do przewozów osób

Ustawa o transporcie 
drogowym

Przewozy regularne 
Przewoźnik – działający na 

podstawie zezwoleń

Ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym 

Operator - posiadający zawartą 
umowę z organizatorem
Przewoźnik - zgłaszający 

organizatorowi wykonywanie 
przewozów



Wymagane zmiany w ustawie o publicznym 

transporcie zbiorowym

Transport autobusowy który odbywa się w trybie komercyjnym

Potwierdzenie
Przewóz regularny osób  w 

zakresie publicznego transportu 
zbiorowego niebędący 

przewozem użyteczności 
publicznej

Zezwolenie – UTD
Przewóz regularny niebędący

przewozem użyteczności 
publicznej



Wymagane zmiany w ustawie o publicznym transporcie 

zbiorowym

Ustawa o funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych

Ustawa o uprawnieniach do ulgowych 
środkami publicznego transportu 

zbiorowego 

Ustawa o transporcie drogowym
Przewozy regularne 

Przewoźnik – działający na podstawie 
zezwoleń

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 
Umowa z organizatorem pozwala na skalkulowanie 
kosztów utrzymania linii. Wynik finansowy decyduje  

o poziomie dopłaty przy wystąpieniu deficytu 
Operatorowi przysługuje rozsądny zysk wyliczany z 

zaangażowanego kapitału  

Przewozy regularne (UTD) oraz Publiczny transport zbiorowy UoPTZ



Wymagane zmiany w ustawie o publicznym transporcie 

zbiorowym

Ceny biletów kształtuje OrganizatorCeny biletów ustala Przewoźnik

Ustawa o transporcie drogowym
Przewozy regularne 

Przewoźnik – działający na podstawie 
zezwoleń

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 
Umowa z organizatorem pozwala na 

skalkulowanie kosztów utrzymania linii. Wynik 
finansowy decyduje  o poziomie dopłaty przy 

wystąpieniu deficytu 
Operatorowi przysługuje rozsądny zysk wyliczany 

z zaangażowanego kapitału  



Wymagane zmiany w ustawie o publicznym transporcie 

zbiorowym

Zgłoszenie

UoPTZ / rozporządzenie WE 1370/2007

Transport autobusowy  wykonywany przez Operatora wybranego:
-w procedurze przetargowej, 

-na podstawie udzielonej koncesji,
-w trybie powierzenia świadczenia usług podmiotowi wewnętrznemu 

(tylko komunikacja autobusowa)



Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym



Przewozy komercyjne a przewozy użyteczności 

publicznej

Możliwość świadczenia usług komercyjnych na liniach użyteczności 
publicznej to konsekwencja braku tzw. prawa wyłącznego, czego 

skutki odczuwają wszyscy uczestnicy systemu transportowego



Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

zapewnienie finansowania w roku 2022 

w wysokości 3 zł/km



Problem kontroli przewozów



Przepisy ustawy Covid – deregulacja rynku 

przewozów

W oparciu o przepis art. 15 n ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 
2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) przewoźnik może bezterminowo 

zawiesić realizację połączeń/wprowadzać zmiany do rozkładu jazdy

Skargi pasażerów 
do posłów na sejm RP, radnych jst

skutkują wystąpieniami do Marszałka 
o organizację transportu



Kwestie do uregulowania

• wprowadzenie praw wyłącznych dających podmiotowi świadczącemu usługi 

publiczne możliwość wykonywania transportu pasażerskiego na danej trasie, w 

danej sieci lub na danym obszarze, z wyłączeniem innych takich podmiotów 

świadczących usługi;

• zapewnienie środków na realizację zadań organizatora przewozów;

• doprecyzowanie kompetencji organizatorów (styki tras + powiat ziemski z miastem 

na prawach powiatu); 

• ujednolicenie ulg ustawowych w transporcie kolejowym i autobusowym jako 

element spójnej polityki transportowej (system kolej + autobus);

• możliwienie jst różnych szczebli (które tak jak np. w naszym przypadku będą 

zarówno organizatorami jak i właścicielami podmiotu wewnętrznego) zawierania 

porozumień w kwestii stworzenia ujednoliconego systemu taryfowo-biletowego lub 

wprowadzenie uprawnienia do honorowania biletów;  

• zintegrowany system taryfowo-biletowy - umożliwienie wykorzystywania przez 

pasażera biletu, uprawniającego do korzystania z tych samych środków transportu 

na obszarze właściwości różnych organizatorów publicznego transportu 

zbiorowego, które zawarły w tym zakresie stosowne porozumienie;



Kwestie do 

uregulowania

• plany transportowe tworzone w celu umożliwienia tworzenia spójnej 

sieci połączeń; 

• przewozy szkolne powinny funkcjonować jako przewozy zamknięte;

• eliminacja niespójności w ustawach w zakresie organizacji i kontroli 

przewozów; 

• ochrona interesów organizatorów transportu – wyłączenie 

przewoźników wykonujących na podstawie potwierdzenia zgłoszenia 

przewozu, z uprawnień do dopłat z tytułu honorowania ustawowych 

uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego;

• Zbyt późne ogłaszanie zmian w ustawach (np. przedłużanie zezwoleń 

w ustawie okołobudżetowej, która publikowana jest w grudniu!).




