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UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE REGULARNEGO PRZEWOZU OSÓB 

 

Transport jako element gospodarki narodowej, pełni w niej bardzo ważne funkcje, a usługi komunikacji miejskiej w posta-

ci przewozów regularnych spełniają istotne role i charakteryzują się wieloma specyficznymi cechami. Przede wszystkim zaspa-

kajają codzienne potrzeby ludności. Określa je przy tym powszechna dostępność jak i regularność funkcjonowania w oparciu o 

opublikowany rozkład jazdy. Problematyka przewozów osób jest bardzo złożona i uwarunkowana przez szereg przepisów. To 

specyficzny rodzaj transportu, który sprowadza na przewoźnika i organizatora przewozu ogromną odpowiedzialność. Aby 

wykonywać krajowy przewóz osób należy spełnić szereg obowiązków ustanowionych przez przepisy krajowe i unijne. W arty-

kule omówiono uwarunkowania prawne związane z regularnym przewozem osób. 

 

WSTĘP 

Najważniejszym aktem prawnym regulującym działalność 
transportu drogowego jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o 
transporcie drogowym [1]. Przepisy ustawy regulują obszary zwią-
zane z wykonywanie transportu drogowego, a w szczególności: 
warunki dostępu do zawodu przewoźnika i rynku, opłaty, wymaga-
nia wobec kierowców, działalność Inspekcji Transportu Drogowego, 
nadzór i kontrolę nad działalnością transportową oraz taryfikator kar 
za naruszenia w transporcie. Przepisy rozróżniają dwa rodzaje 
transportu: 
– przewóz zarobkowy – krajowy lub międzynarodowy transport 

drogowy, wykonywany jako podstawa działalność gospodarcza 
w celu uzyskania określonych przychodów, 

– przewóz niezarobkowy – zwany przewozem na potrzeby wła-
sne. 
 
W każdym z wymienionych rodzajów transportu, wyróżnia się 

przewóz osób i przewóz rzeczy.  
W zarobkowym przewozie osób istnieją cztery rodzaje przewo-

zów: 
– przewozy regularne – publiczne przewozy osób pomiędzy przy-

stankami, według rozkładu jazdy i cennika podanych do pu-
blicznej wiadomości (są to ogólnodostępne przewozy pasażer-
skie wg. rozkładu jazdy); 

– przewozy regularne specjalne – niepubliczne przewozy regular-
ne określonej grupy osób, przy wyłączeniu innych osób 
(np. przewozy pracowników konkretnego zakładu pracy); 

– przewozy wahadłowe – wielokrotne przewozy zorganizowanych 
grup osób pomiędzy dwoma miejscami, przy założeniu, że oso-
by wyjeżdżające z jednego miejsca, wracają do niego (nieko-
niecznie w trakcie tego samego kursu). Przykładowo wyjazdy 
pracowników sezonowych, czy też wyjazdy na wczasy; 

– przewozy okazjonalne – przewozy, które nie są przewozami 
regularnymi, regularnymi specjalnymi i wahadłowymi. Popular-
nie nazywane są przewozami turystycznymi (wycieczkowymi, 
nieregularnymi). 

1. DOPUSZCZENIE DO ZAWODU PRZEWOŹNIKA 
DROGOWEGO 

Przedsiębiorca, który zarejestrował działalność gospodarczą 
związaną z przewozem drogowym, musi uzyskać dodatkowe doku-

menty pozwalające na wykonywanie transportu drogowego. Do 
dokumentów tych zalicza się zezwolenia na wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, licencję, zezwolenia na wykonywanie 
przewozu osób, czy też zezwolenia na wykonywanie przewozów 
międzynarodowych [2].  

Od grudnia 2011 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące 
dopuszczenia do zawodu przewoźnika określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071 z dnia 21 paździer-
nika 2009 ustalające wspólne zasady wykonywania zawodu prze-
woźnika drogowego [3].  

Do dokumentów wymaganych przy przewozie osób należą  
(tabela 1): 
– zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, uprawniają-

ce do wykonywania krajowych przewozów osób i rzeczy  
(zezwolenie przewoźnika), 

– zezwolenie na wykonywanie linii komunikacyjnej w krajowym 
lub w międzynarodowym przewozie osób (zezwolenie), 

– zaświadczenie na wykonywanie krajowych lub międzynarodo-
wych przewozów na potrzeby własne (zaświadczenie). 
 

Tab. 1. Dokumenty wymagane w działalności przewozowej osób 
Zarobkowe przewozy osób  

na terenie kraju 
Zezwolenie 
przewoźnika 

Zezwolenie Zaświadczenie 

regularne TAK TAK NIE 

regularne specjalne TAK TAK NIE 

wahadłowe TAK NIE NIE 

okazjonalne TAK NIE NIE 

 
W przypadku przewozów krajowych wymagane jest uzyskanie 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
natomiast dla przewozów międzynarodowych wymaganym doku-
mentem jest licencja wspólnotowa [4]. 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
jest decyzją administracji samorządowej (starosty) na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego. Jest ona wydawana przedsiębior-
cy w jednym egzemplarzu. Dodatkowo na każdy zgłoszony pojazd 
wydawany jest wypis z zezwolenia. Zezwolenie powinno znajdywać 
się w siedzibie firmy transportowej, natomiast wypis w każdym 
pojeździe. Zezwolenia udziela się na czas nieokreślony.  

Licencja wspólnotowa jest decyzją administracyjną Głównego 
Inspektora Transportu Drogowego na wykonywanie międzynarodo-
wego transportu drogowego.  
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Warunkiem uzyskania zezwolenia na wykonanie zawodu prze-
woźnika drogowego lub licencji wspólnotowej jest spełnienie łączne 
przez przewoźnika wszystkich następujących wymogów [1]:  
– dobrej reputacji, 
– posiadania odpowiedniej zdolności finansowej, 
– posiadania rzeczywistej siedziby, 
– posiadania kompetencji zawodowych, 
– zatrudnienia kierowców o wymaganych kwalifikacjach, 
– posiadania tytułu prawnego do pojazdów. 

 
Warunki dobrej reputacji obejmują wymogi dobrej reputacji za-

rządzającego transportem lub przedsiębiorcy transportowego, któ-
rych nie podważają żadne poważne zarzuty, takie jak wyroki skazu-
jące lub sankcje za popełnienie poważnego naruszenia obowiązują-
cych przepisów krajowych w następujących dziedzinach [5]:  
– prawo handlowe,  
– prawo upadłościowe,  
– płace i warunki zatrudnienia w zawodzie,  
– prawo o ruchu drogowym,  
– odpowiedzialność zawodowa,  
– handel ludźmi lub narkotykami.  
 
Dodatkowo zarządzający transportem lub przedsiębiorca transpor-
towy nie mogą być skazani za poważne przestępstwo. Nie mogą też 
zostać nałożone na nich sankcje za poważne naruszenie przepisów 
wspólnotowych dotyczących w szczególności [5]:  
– czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców,  
– czasu pracy, 
– instalacji i używania urządzeń kontrolnych,  
– maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu 

międzynarodowym,  
– kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;  
– badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych 

do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów 
silnikowych,  

– dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych,  
– bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecz-

nych, instalacji i używania ograniczników prędkości stosowa-
nych w niektórych rodzajach pojazdów,  

– praw jazdy,  
– dostępu do zawodu,  
– transportu zwierząt. 

 
W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej, 

przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finan-
sowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przed-
siębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora 
lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finan-
sowych, że co roku dysponuje kapitałem o wartości co najmniej 
równej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego 
pojazdu i kolejnych 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany 
pojazd. 

Aby spełnić wymóg posiadania rzeczywistej i stałej siedziby, 
przedsiębiorca musi w danym państwie członkowskim Unii Europej-
skiej posiadać siedzibę położoną w tym państwie wraz z lokalami, 
w których prowadzi główną działalność – w tym w szczególności 
dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty 
zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczyn-
ku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć 
właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki 
przewidziane w rozporządzeniu. Państwa członkowskie mogą wy-
magać, aby przedsiębiorcy na ich terytorium udostępniali również 
inne dokumenty w swoich lokalach w dowolnej chwili.  

Przedsiębiorca musi także dysponować co najmniej jednym po-
jazdem, który został zarejestrowany lub w inny sposób wprowadzo-
ny do ruchu zgodnie z przepisami danego państwa członkowskiego. 
Przedsiębiorca musi być właścicielem pojazdu lub posiadać go 
z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu lub 
umowy leasingu.  

Musi on również prowadzić działalność związaną z pojazdami, 
w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu 
administracyjnego, a także odpowiedniego sprzętu technicznego 
i urządzeń technicznych w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się 
w danym państwie członkowskim. 

W celu spełnienia wymogu posiadania kompetencji zawodo-
wych, dana osoba (lub dane osoby) muszą posiadać wiedzę na 
odpowiednim poziomie, w zakresie przewidzianym w załączniku do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 1071/2009 [3]. Wiedza ta zostaje sprawdzona w trakcie obowiąz-
kowego egzaminu pisemnego, który – jeśli tak zdecyduje państwo 
członkowskie – może zostać uzupełniony egzaminem ustnym. 
Państwa członkowskie mogą również zdecydować o dodatkowym 
obowiązku udziału w szkoleniu przed egzaminem. 

Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego 
wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego 
transportem, która: 
– w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transporto-

wymi tego przedsiębiorstwa, 
– ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na 

przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właści-
cielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsię-
biorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą, 

– posiada miejsce zamieszkania na terenie UE. 
 
Zatrudnieni przez przewoźnika kierowcy, musze spełniać wa-

runki podane w przepisach ustawy o transporcie drogowym [6]. 
Kierowca zatrudniony w przewozie osób powinien spełniać następu-
jące kryteria: 
– wiek minimum 23 lata dla kat. D i D+E (dla przewozów z wyma-

ganym prawem jazdy D1, D1+E – minimum 21 lat), 
– posiadać aktualne badania lekarskie i psychotechniczne o braku 

przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy w transpor-
cie drogowym, 

– mieć ukończone szkolenie dla kierowców wykonujących prze-
wozy drogowe (szkolenie okresowe lub kwalifikacje wstępna), 

– posiadać prawo jazdy określonej kategorii. 

2. ZEZWOLENIA W PRZEWOZACH OSÓB 

Zezwolenie jest dodatkowym dokumentem, oprócz licencji, wy-
rażającym zgodę samorządu terytorialnego lub państwa na wyko-
nanie przez przewoźnika określonego rodzaju transportu. 

W krajowych przewozach osób zezwolenia wymagane są przy 
wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych. 
Nie są natomiast wymagane przy pozostałych rodzajach przewozów 
osób – w przewozach wahadłowych i okazjonalnych. 

Zezwolenie na przewozy regularne wyraża zgodę na wykony-
wanie przewozów drogowych na jednej linii komunikacyjnej. Prze-
woźnik zatem musi starać się o tyle zezwoleń przewozowych, ile 
zamierza realizować linii komunikacyjnych. Wniosek o zezwolenie 
przewozowe składany jest do organu samorządowego, na terenie 
którego będzie wykonywania linia komunikacyjna:  
– do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – gdy linia komuni-

kacyjna znajduje się na obszarze jednej gminy, 
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– do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu – gdy 
linia przebiega przez więcej niż jedną gminę lub mieści się 
w ramach jednego powiatu, 

– do marszałka województwa – jeżeli linia wychodzi poza jeden 
powiat (linie regionalne) lub poza jedno województwo (linie kra-
jowe). 
 
Integralnym załącznikiem do zezwolenia na przewozy regular-

ne jest rozkład jazdy [1].  
Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów 

regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się:  
– proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny 

odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, 
podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy 
oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codzien-
nych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, 

– schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komuni-
kacyjną i przystankami,  

– potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dwor-
cowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub za-
rządzającymi, 

– zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjaz-
dów na tabliczkach przystankowych na przystankach, 

– cennik, 
– wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, 

którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy. 

3. OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKÓW I ZASADY 
W PRZEWOZACH REGULARNYCH 

Na przewoźniku ciążą obowiązki bezpośrednio wynikające 
z przepisów prawa przewozowego [7] – tabela 2.  

 
Tab. 2. Obowiązki przewoźnika drogowego wynikające z [7] 

Główne obowiązki przewoźnika 

Przewoźnik jest obowiązany podać do publicz-
nej wiadomości zakres swojego działania,  
a w szczególności adresy punktów odprawy 
i sposób zawierania umowy przewozu. 

Przewoźnik wykonujący regularne przewozy 
osób jest obowiązany w szczególności podać 
do publicznej wiadomości rozkład jazdy środ-
ków transportowych przez zamieszczenie 
informacji na wszystkich dworcach i przystan-
kach wymienionych w rozkładzie. 

Przewoźnik wykonujący regularne przewozy 
osób jest zobowiązany do okresowej aktualiza-
cji i publikowania informacji o wykonywanej 
komunikacji. 

W zakresie podanym do wiadomości publicznej, 
przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób 
i rzeczy. 

Przewoźnik jest zobowiązany użyć środków 
transportowych odpowiednich do danego 
przewozu. 

Zwolnienia z obowiązku przewozu 

Zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczno-
ści, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani 
zapobiec ich skutkom. 

Klient nie zastosował się do przepisów przewo-
zowych. 

Ze względu na przedmiot przewozu nie ma 
możliwości jego wykonania przy użyciu posia-
danych środków i urządzeń transportowych. 

Inne zobowiązania 

Przewoźnik wykonujący regularne przewozy 
osób w transporcie drogowym jest zobowiązany 
zgłaszać na piśmie właściwemu organizatorowi 
zmiany dotyczące rozkładu jazdy, nie później 
niż w terminie 30 dni przed dniem aktualizacji 
rozkładów jazdy w określonych terminach. 

 

Oprócz obowiązków wynikających z prawa przewozowego [7], 
na przewoźniku ciążą również inne wymagania wynikające z pozo-
stałych przepisów. Przykładem mogą być tutaj obowiązki w komuni-
kacji pasażerskiej, dotyczące m.in. rozkładów jazdy i honorowania 
ulg obywateli. 

Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wyko-
nywane są według następujących zasad: 
– do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające 

wymaganym warunkom technicznym ze względu na rodzaj 
przewozu, 

– rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez 
ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy 
przystankach lub dworcach autobusowych, 

– wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przy-
stankach określonych w rozkładzie jazdy, 

– należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem 
opłat, a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty 
w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach reje-
strujących, 

– w kasach dworcowych oraz w autobusie znajduje się dostępny 
do wglądu pasażerów, opracowany przez przewoźnika lub gru-
pę przewoźników, regulamin określający warunki obsługi po-
dróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy, 

– cennik opłat jest podany do publicznej wiadomości przy kasach 
dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne 
przewozy osób, przy czym musi on także zawierać ceny biletów 
ulgowych:  
– określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególno-

ści [8],  
– wynikające z uprawnień pasażerów do innych ulgowych 

przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanowił te ulgi, ustalił 
z przewoźnikiem w drodze umowy warunki zwrotu kosztów 
stosowania tych ulg,  

– zgodnie z warunkami przewozu osób określonymi w zezwole-
niu. 
 
Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się:  

– używania do przewozu:  
– innych pojazdów niż autobusy, 
– autobusów nieodpowiadających wymaganym warunkom 

technicznym ze względu na rodzaj przewozu, 
– korzystania z przystanków, na których nie została zamieszczo-

na informacja o realizowanym rozkładzie jazdy zawierająca 
również nazwę, adres siedziby przewoźnika i numer telefonu 
przewoźnika, oraz niezgodnie z podanymi w tej informacji dnia-
mi i godzinami realizowanych kursów, 

– zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określo-
nymi w rozkładzie jazdy, 

– pobierania należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat 
podanym do publicznej wiadomości pasażerów, 

– naruszania warunków przewozu osób określonych w zezwole-
niu. 
 
Jako rozporządzenie, Minister właściwy do spraw transportu 

określa [7]: 
– tryb zatwierdzania rozkładów jazdy, 
– treść rozkładów jazdy, 
– sposób i terminy ogłaszania oraz aktualizacji rozkładów jazdy, 
– warunki ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem 

informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem roz-
kładów jazdy do publicznej wiadomości. 
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4. KWESTIA ROZKŁADÓW JAZDY ORAZ BILETÓW 

Rozkład jazdy autobusów to zestawienie informacji o komuni-
kacji na danym obszarze. Musi on zawierać takie informacje jak:  
– wykaz linii, 
– nazwy przewoźników,  
– wykaz kursów na linii,  
– terminy realizacji kursów,  
– rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych.  

 
Przewoźnik jest obowiązany podać rozkład jazdy do publicznej 

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Może to zrobić przykła-
dowo w formie: 
– tabliczek przystankowych,  
– dworcowych rozkładów,  
– książek,  
– broszur,  
– stron internetowych.  
 

Rozkład jazdy powinien być uzgodniony z organem wydającym 
zezwolenie przewozowe w chwili złożenia wniosku o zezwolenie. 
Obowiązkiem przewoźnika jest również bezpłatne umożliwienie 
zainteresowanym wglądu do obowiązujących ich przepisów. 

Umowę przewozu zawiera się poprzez nabycie biletu na prze-
jazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych, określo-
nych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu 
zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego. W przy-
padku braku ustalonych warunków, wystarczy samo zajęcie miejsca 
w środku transportowym.  

Na bilecie powinny znajdować się następujące informacje: 
– nazwa przewoźnika lub organizatora publicznego transportu 

zbiorowego, 
– relację lub strefę przejazdu, 
– wysokość należności za przejazd, 
– zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu. 

 
Na bilecie mogą być również umieszczane inne informacje, 

w tym dane osobowe pasażera – jeżeli jest to niezbędne dla prze-
woźnika lub organizatora w regularnym przewozie osób. 

Ulgowe przejazdy przewidywane są przez przepisy dla wielu 
grup obywateli. Ulgi obowiązują w regularnych przewozach, a prze-
woźnik zobligowany jest do ich przestrzegania. Istnieje kilka grup 
ulg przewozowych – 100%, 95%, 93%, 78%, 51%, 49%, 37%.  

Przykładowo, zgodnie z uchwałą nr XVII/379/12 Rady Miasta 
Tychy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób 
i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach” [9], w Tyskich 
Liniach Trolejbusowych respektowane są zniżki dla następujących 
grup osób – tabela 3. Zainteresowani skorzystaniem z ulgi, muszą 
spełniać dodatkowo określone warunki [8]. 

 
Tab. 3. Zniżki dla określonych grup osób respektowane w pojaz-

dach Tyskich Linii Trolejbusowych 

Przejazdy 
bezpłatne 

 osoby niepełnosprawne, 
 radni samorządu terytorialnego, 
 pracownicy PKM i TLT, 
 dzieci do 4 roku życia, 
 dorośli po 70 roku życia, 
 opiekunowie osób starszych, 
 ociemniali, 
 dzieci w specjalnie oznakowanej linii wakacyjnej, 
 kierowcy pojazdów w dn. 22 września („Dzień bez samochodu”) 

Przejazdy 
ulgowe 

 dzieci i młodzież od 4 d 10 roku życia, 
 młodzież ucząca się, 
 emeryci, 
 renciści 

PODSUMOWANIE 

Obowiązujące od 3 grudnia 2009 roku Rozporządzenie (WE) 
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paździer-
nika 2007 dotyczące usług w zakresie transportu pasażerskiego 
[10] oraz obowiązująca od 1 marca 2011 r. ustawa z dnia 16 grud-
nia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, 
poz 13) [11], wprowadzają poważne zmiany w organizacji publicz-
nego transportu zbiorowego, czyli w zakresie regularnych przewo-
zów osób. Wdrożenie nowych zasad musi nastąpić do końca 2016 
w komunikacji użyteczności publicznej. 

Wymienione akty prawne [10, 11] wprowadzają nowe pojęcia, 
m.in.: organizator publicznego transportu zbiorowego, oraz operator 
publicznego transportu zbiorowego. 

Organizator publicznego transportu zbiorowego to jednostka 
samorządu terytorialnego, albo minister właściwy do spraw trans-
portu, zapewniający funkcjonowania publicznego transportu zbioro-
wego na danym obszarze administracyjnym.  

Przykładowo na obszarze gminy Tychy, funkcję tę pełni Miejski 
Zarząd Komunikacji, który został utworzony uchwałą nr 372 Rady 
Miasta Tychy z dnia 12 września 1996 r. jako zakład budżetowy 
Miasta Tychy [12]. Od dnia 1 stycznia 2009 roku zgodnie z Uchwałą 
nr 0150/XXiV/528/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 
2008 roku [13] działa jako jednostka budżetowa. Struktura organi-
zacyjna jednostki jest dostosowana do zadań nałożonych na MZK 
Tychy. Do podstawowych zadań MZK należy organizowanie komu-
nikacji zbiorowej, a przede wszystkim projektowanie linii komunika-
cyjnych, sporządzanie rozkładów jazdy, zawieranie umów z firmami 
wykonującymi przewozy pasażerskie (przewoźnikami) oraz kontro-
lowanie jakości usług przewozowych [14].  

Operator publicznego transportu zbiorowego to samorządowy 
zakład budżetowy lub przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł 
z organizatorem publicznego transportu umowę w zakresie świad-
czenia usług transportowych. Przykładowo, w przypadku Tychów 
takim operatorem są Tyskie Linie Trolejbusowe [15].  

Podstawową zmianą w organizacji przewozów publicznych jest 
fakt, że organizację tych przewozów przejmują organy administracji 
samorządowej (organizatorzy usług), zaś przewoźnicy są tylko 
wykonawcami usług. 

Spełnienie wszystkich wymagań prawnych stawianych prze-
woźnikowi skutkuje zwiększeniem jakości przewozów, ale również 
bezpieczeństwem na drogach. Na poziom bezpieczeństwa będzie 
miała tuta wpływ zależność człowiek-pojazd-otoczenie, na który 
w sposób bezpośredni i pośredni mają wpływ decyzje przewoźnika 
dotyczące organizacji przewozów. Należy również zauważyć, że 
istotne znaczenie ma w tym wypadku sam stan techniczny środków 
transportu oraz wykorzystywanej infrastruktury. Na całym świecie w 
ostatnich latach trwają badania mające na celu zminimalizować 
wpływ tego czynnika na stan bezpieczeństwa na drogach [16-24]. 
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Legal conditions for regular passenger transport 

Transport, as part of the national economy plays very 

important functions and services of public transport in 

the form of regular services fulfills important roles and has 

many specific features. First of all, it satisfies the daily needs 

of the population. They are characterized by the widespread 

availability; also important is regularity of the operation 

based on the published timetable. The issue of passenger 

transport is very complex and conditioned by a number of 

provisions. It is specific type of transport, which brings on 

the carrier and the transport organizer great responsibility. 

To carry out the national transport of passengers should be 

fulfilled a number of obligations conditioned by national and 

EU regulations. The article discusses the legal conditions for 

the regular transport of passengers. 
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