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prawo i transport

Zdzisław Szczerbaciuk

Dylematy wdrażania ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać wszystkie przepi-
sy wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym. Nadal jednak nie rozwiązano wszystkich 
problemów, które będą determinowały realizację i finansowanie 
usług użyteczności publicznej w przewozach pozamiejskich. W ar-
tykule zwrócono uwagę na istotne kwestie stanowiące zagrożenie 
dla funkcjonowania tego rynku.

Wstęp
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbio-
rowym [6] określiła, że z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi istotna 
zmiana zasad wykonywania działalności gospodarczej w regular-
nych przewozach osób – szczególnie dotyczy to przewozów w re-
alizowanym poza obszarami miast drogowym transporcie osób. 
Podstawową zmianą, mającą znaczenie dla pasażerów, przed-
siębiorców realizujących działalność gospodarczą w transporcie 
drogowym osób oraz dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) 
wszystkich szczebli, jest nowa definicja zakresu przewozów, w któ-
rych obywatele naszego kraju będą mogli korzystać z uprawnień do 
ulgowych przejazdów nadanych stosownymi ustawami.

Zmiana zakresu podmiotów realizujących przewozy w publicz-
nym transporcie zbiorowym wymaga od jednostek samorządu 
terytorialnego zorganizowania tzw. „przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej”. Tylko w pojazdach wykonujących takie 
przewozy obywatele posiadający prawa do ulgowych przejazdów 
nadanych ustawą będą mogli z nich skorzystać.

Bardzo długi okres vacatio legis ustawy z dnia 16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (wynoszący 5 lat i 10 
miesięcy) spowodował, że nie zastanawiano się nad sposobem 
wdrażania w życie jej postanowień. Obecnie coraz więcej samo-
rządów przystępuje do tworzenia systemu przewozów o charak-
terze użyteczności publicznej i powstają problemy interpretacyjne 
związane z realizacją tego obowiązku. Także przedsiębiorcy reali-
zujący obecnie przewozy regularne zaczynają odczuwać presję 
czasu i zaniepokojenie wynikające z tego, że ogromna część sa-
morządów dopiero w ostatnich 2 miesiącach rozpoczęła działania 
polegające w zasadzie na zamieszczeniu na stronach biuletynu 
informacji publicznej UE informacji o „zamiarze udzielenia zamó-
wienia publicznego”. Informacje tam zawarte są w większości 
przypadków bardzo lakoniczne, a podawane terminy rozpoczę-
cia procedury udzielania zamówienia zawierają daty, w których 
zakończenie procedury jest w świetle obowiązującego w Polsce 
prawa, niemożliwe.

Ponadto, moim zdaniem, zapisy ustawy są nieprecyzyjne i budzą 
wiele wątpliwości. Powoduje to niepewność postępowania, zarów-
no wśród obywateli, jak i wśród przedsiębiorców, którzy powinni 
przygotować swoje firmy do zmiany zasad realizacji działalności go-
spodarczej w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dlatego 
uważam, że pożądane by było przeanalizowanie zgłaszanych proble-
mów, ich wyjaśnienie poprzez interpretację organów upoważnionych 
do wyjaśniania wątpliwości prawnych lub do dokonania odpowied-
nich nowelizacji przepisów w tym zakresie. Traktuję uwagi zawarte 
w niniejszym artykule jako głos w dyskusji w przedmiotowej sprawie. 
Poniżej przedstawiono najczęściej wskazywane wątpliwości. 

Dylematy związane z planami transportowymi
Przepisy o tzw. „planach transportowych” zawierają szereg posta-
nowień zbyt ogólnych i niezrozumiałych dla organizatorów, którzy 
mają takie plany przyjąć. Jednym z nich jest zawarty w ustawie 
obowiązek „uwzględnienia w nim opublikowanego planu trans-
portowego organizatora wyższego szczebla”. Ustawa nie precy-
zuje jednak, na czym to uwzględnienie ma polegać. Rodzą się tu 
liczne wątpliwości.

 � Czy oznacza to, że organizator ma nie realizować przewozów 
na liniach komunikacyjnych ujętych w takim planie, przebiega-
jących przez jego obszar, bez względu na ilość przewidywanych 
połączeń?

 � Czy organizator tylko ma nie realizować kursów w czasie, kiedy 
takie kursy będą realizowane w umowie zawartej wg takiego 
planu?

 � Czy organizator  ma uwzględniać określone w takim planie wy-
mogi w stosunku do taboru autobusowego, wieku emisji spalin?

 � Czy organizator ma być związany trybem wyboru operatora?
 � Czy na liniach, które będą przebiegały tak, jak linie komunikacyj-

ne określone w planie organizatora wyższego szczebla, organi-
zator  ma stosować takie same zasady taryfowe i ceny biletów?
Jest to tylko kilka wątpliwości, ich listę można jeszcze powięk-

szyć. Ale powstaje pytanie, dlaczego organizator, który opracowu-
je „plan transportowy” bez względu na to, czy musi to robić, czy 
robi to z własnej woli, ma spełniać taki obowiązek, a organizator, 
który wyznaczy sieć przewozów użyteczności publicznej w inny 
sposób, nie musi takich obowiązków spełniać. 

Kolejnym dylematem jest obowiązek konsultowania projektu pla-
nu transportowego z sąsiednimi jednostkami samorządu teryto-
rialnego, jeżeli nie zawarto z nimi porozumienia lub nie utworzono 
stosownego związku. W ustawie stwierdzono m.in., że „plan trans-
portowy ma starosta lub wójt przedstawić uzgodniony ze starostą 
lub wójtem sąsiedniego powiatu lub sąsiedniej gminy w zakresie li-
nii komunikacyjnych przebiegających na obszarze ich właściwości”. 
Z zawartych w ustawie definicji, np. przewozów powiatowych, wy-
nika, że plan można opracować wyłącznie na linie komunikacyjne 
obejmujące powiatowe przewozy pasażerskie. Nie można bowiem 
opracować planu, a później udzielać operatorowi zamówienia na 
linie komunikacyjne wychodzące poza obszar kompetencji danego 
organizatora. Organy samorządu terytorialnego otrzymują inter-
pretacje, że organizacja linii wybiegających poza ich obszar jest 
zabroniona. Powstaje więc pytanie, czy dotyczy to każdego planu, 
czy też tylko planu, który jest opracowany dla porozumienia lub 
związku. A może definicje poszczególnych przewozów – np. gmin-
nych, powiatowych, wojewódzkich – są nieprawidłowe i naruszają 
uprawnienia organizatora do samodzielnego planowania i orga-
nizacji takich przewozów, jeżeli wykraczają one poza obszar ich 
kompetencji? Przepisy o uzgadnianiu planów w zasadzie wprost 
to sugerują, że na jakimś etapie opracowywania ustawy to do-
puszczano. Takie rozumowanie sugeruje także zapis art. 5, ust. 2, 
pkt. b rozporządzenia 1370/2007. Z tego szerszego rozumienia, 
np. przewozów gminnych, korzystają niektóre miasta i organizują 
komunikację wykraczającą poza granice danej gminy miejskiej. 
Powstaje więc wątpliwość, czy wymienione obowiązki w zakresie 
uzgadniania i konsultowania planów są w ogóle sensowne, jeżeli 
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większość jednostek szczebla powiatowego i ogromna większość 
gmin nie ma obowiązku opracowania planu transportowego.

Dylematy kreowania sieci transportowej
Duże wątpliwości budzi sposób, w jaki organizator szczebla po-
wiatowego lub gminnego ma wyznaczyć „sieć komunikacyjną”, na 
której planuje wykonywanie przewozów o charakterze użyteczno-
ści publicznej, jeżeli nie ma zamiaru opracowania planu transpor-
towego. Rodzi się wątpliwość, czy ma to zrobić w formie uchwały 
rady powiatu lub gminy, czyli w takim samym trybie, jak wtedy, 
kiedy opracowuje plan transportowy, czy też ma starosta, wójt, 
burmistrz czy prezydent wydać zarządzenie. Uważam, że ustawa 
powinna tę kwestię regulować. Realizacja przewozów o charak-
terze użyteczności publicznej powoduje lub może powodować 
powstanie obowiązków finansowych ze strony danej jednostki 
samorządu terytorialnego. Ponadto wymagać to będzie ustalenia 
cen (a te są w kompetencji rady) lub udzielenia zgody na zmianę 
cen przez operatora.

Dylematy wynikające z ustawowej definicji komunikacji miejskiej
Olbrzymie wątpliwości i ogromne emocje rodzi zawarta w usta-

wie definicja komunikacji miejskiej: „komunikacja miejska – gmin-
ne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyj-
nych miasta albo: 

 � miasta i gminy, 
 � miast, albo 
 � miast i gmin sąsiadujących 

– jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony zwią-
zek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego trans-
portu zbiorowego”. 

Podstawowa wątpliwość dotyczy sformułowania „miasta i gmi-
ny”, czyli tzw. gmin miejsko-wiejskich, których na dzień 1 stycznia 
2016 r. będzie w Polsce 616. Ustawa określa jednak, że trakto-
wanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, wyko-
nywanych na terenie miasta będącego siedzibą gminy oraz na 
pozostałym terenie danej gminy miejsko-wiejskiej, jako komuni-
kacji miejskiej, wymaga zawarcia porozumienia lub utworzenia 
związku międzygminnego w celu wspólnej realizacji publicznego 
transportu zbiorowego. Problemem jest jednak to, że takie miasto 
i pozostały obszar gminy mają wspólne organy władzy – burmi-
strza i radę. Powstaje więc pytanie istotne zarówno dla jednostek 
samorządu terytorialnego, jak i przyszłych operatorów. Czy prze-
pis ten traktuje wszystkie przewozy organizowane przez gminę 
jako przewozy w ramach komunikacji miejskiej, czy też – jeżeli 
przewozy gminne realizowane są także poza granicami miasta 
będącego siedzibą gminy – traktuje się je jako przewozy gminne?

Osobiście uważam, że należy przyjąć, iż przewozy na obszarze 
gminy miejsko-wiejskiej są przewozami gminnymi i nie mają cha-
rakteru komunikacji miejskiej. Uzasadnieniem tego poglądu są 
następujące zapisy prawne:

 � brak jest we wszystkich gminach porozumienia wymaganego 
prawem o wspólnej realizacji na całym obszarze takiej gminy 
publicznego transportu zbiorowego (w tym przypadku powinna 
być uchwała rady, że cały obszar gminy traktuje się jako obszar 
miasta);

 � wprowadzona do ustawy definicja przewozów powiatowo-gmin-
nych stanowi, że powiatowo-gminne przewozy pasażerskie to 
„przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, 
wykonywany w granicach administracyjnych gmin i powiatów, 
które utworzyły związek powiatowo-gminny; inne niż przewozy 
gminne, powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie”. Usta-

wodawca uznaje więc, że przewozy na takim obszarze, w skład 
którego wchodzić będą gminy miejskie i gminy miejsko-wiej-
skie, nie są przewozami gminnymi, a tym samym nie mogą być 
to przewozy realizowane w ramach „komunikacji miejskiej”.

 � wprowadzona do ustawy definicja przewozów metropolitarnych 
stanowi, że metropolitalne przewozy pasażerskie to „przewóz 
osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, wykonywa-
ny w granicach związku metropolitalnego; inne niż gminne, po-
wiatowe, powiatowo-gminne, wojewódzkie i międzywojewódz-
kie”. Także w tym przypadku ustawodawca uznaje, że przewozy 
na obszarze związku, w skład którego wchodzić będą gminy 
miejskie i gminy miejsko-wiejskie, nie są przewozami gminny-
mi, a tym samym nie mogą być to przewozy realizowane w ra-
mach „komunikacji miejskiej”.
Rozstrzygnięcie, jak należy rozumieć pojęcie „komunikacji miej-

skiej”, ma zasadnicze znaczenie dla dużego obszaru kraju. Od 
tego, jakie przewozy będą tak traktowane, zależy funkcjonowanie 
komunikacji publicznej na terenie gmin miejsko-wiejskich oraz bę-
dzie to miało znaczenie dla ogromnej liczby pasażerów uprawnio-
nych do nabywania biletów ulgowych oraz dla finansów tych gmin.

Zakończenie
Poruszone wątpliwości są na obecnym etapie wdrażania ustawy 
najważniejsze, dotyczą spraw związanych z zakresem, w jakim 
przewozy o charakterze użyteczności publicznej zostaną urucho-
mione. W kolejnym artykule pragnę poruszyć sprawy związane 
z wyborem operatora, jak i z nadzieją, że forma koncesji pozwoli 
jednostkom samorządu terytorialnego nie ponosić ryzyka zwią-
zanego z prowadzeniem przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej. Ważną kwestią staną się pytania, kto powinien organi-
zować przewozy na obszarach województw i powiatów oraz po co 
ustawodawca zamieścił definicje określonych przewozów. Przed-
stawione poglądy nie są opinią kierowanej przeze mnie organi-
zacji, są moimi poglądami wynikającymi z doświadczenia oraz 
obserwacji problemów, jakie poruszają uczestnicy szkoleń organi-
zowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodo-
wego i Spedycji; wynikają także z pytań naszych członków i innych 
przedsiębiorców realizujących publiczny drogowy transport osób.
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