
 

 

                     Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek 

 
U S T AWA  

z dnia 22 marca 2018 r. 

o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) transport kolejowy – przewóz osób środkiem transportu poruszającym się po 

torach kolejowych, z wyłączeniem środków, które służą do przewozu osób 

w transporcie innym szynowym;”; 

2) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:  

„Art. 20a. Organizator, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6, może zawrzeć z 

tym samym operatorem jedną umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w transporcie kolejowym obejmującą międzywojewódzkie 

przewozy pasażerskie i międzynarodowe przewozy pasażerskie.”;  

3) w art. 22:  

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma 

być wykonywane w transporcie kolejowym, przy zastosowaniu jednego 

z trybów, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3a i 4–6 rozporządzenia (WE) 

nr 1370/2007, z zastrzeżeniem art. 22a, albo”,  

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli bezpośrednio zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego dotyczy małego lub średniego 

przedsiębiorcy eksploatującego nie więcej niż 23 środki transportu, którymi 

będzie wykonywany publiczny transport zbiorowy w transporcie drogowym, 

progi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą zostać podwyższone do średniej 

wartości rocznej przedmiotu umowy mniejszej niż 2 000 000 euro lub 

                                                 
1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 

z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do 
otwarcia rynku krajowych us ług kolejowego transportu pasażerskiego (Dz. Urz. UE L 354 z 
23.12.2016, str. 22).  
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świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 

wymiarze mniejszym niż 600 000 kilometrów rocznie.”, 

c) uchyla się ust. 7; 

4) po art. 22 dodaje się art. 22a i art. 22b w brzmieniu: 

„Art. 22a. Przepisów art. 5 ust. 2, 4, 4a i 6 rozporządzenia (WE) nr 

1370/2007 nie stosuje się do umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w transporcie kolejowym obejmujących wojewódzkie 

przewozy pasażerskie.  

Art. 22b. W przypadku dokonywania wyboru operatora mającego świadczyć 

usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w 

trybach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, organizator może podjąć 

negocjacje z podmiotem, który jako jedyny wyraził zainteresowanie udziałem w 

postępowaniu, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 3b 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.”; 

5) w art. 23: 

a) w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 

„5) przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego.”,  

b) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 i 5, 

organizator niezwłocznie zamieszcza ogłoszenie o tej zmianie.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Zmiana informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3 i 5, nie może 

nastąpić później niż do połowy okresów określonych w ust. 1.”; 

6) w art. 25:  

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) 15 lat – w transporcie kolejowym, z wyjątkiem przypadków, o których 

mowa w art. 5 ust. 3a i 4a–5 oraz art. 8 ust. 2 i 2a rozporządzenia (WE) 

nr 1370/2007;”,  

b) w ust. 3 w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w 

brzmieniu:  

„24) informacje, o których mowa w art. 4 ust. 8 zdanie trzecie rozporządzenia 

(WE) nr 1370/2007, które operator jest obowiązany przekazywać 
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organizatorowi w celu udzielenia zamówienia w trybach, o których 

mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2.”; 

7) w art. 49: 

a) w ust. 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 7 ust. 1 pkt 1–4” zastępuje 

się wyrazami „art. 7 ust. 1 pkt 1–5”,  

– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–7 w 

brzmieniu: 

„4) łączną liczbę przewiezionych pasażerów w publicznym transporcie 

zbiorowym oraz łączny przebieg na wszystkich liniach 

komunikacyjnych; 

5) liczbę dworców i przystanków na liniach komunikacyjnych, na 

których jest wykonywany publiczny transport zbiorowy; 

6) czas trwania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego;  

7) kwoty rekompensat, które otrzymali operatorzy.”,  

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Marszałek województwa, na podstawie otrzymanych informacji, 

przygotowuje zbiorczą informację dotyczącą publicznego transportu 

zbiorowego na całym obszarze objętym swoją właściwością, z podziałem na 

transport autobusowy i kolejowy.”,  

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. Minister właściwy do spraw transportu udostępnia zbiorcze 

informacje otrzymane od marszałków województw w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.”,  

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do 

spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego, o których 

mowa w ust. 1 i 2, oraz wzory formularzy do przekazywania tych informacji, 

uwzględniając konieczność zapewnienia monitorowania i oceny 

funkcjonowania jakości i finansowania publicznego transportu zbiorowego.”. 
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Art. 2. 1. W okresie od dnia 3 grudnia 2019 r. do dnia 24 grudnia 2023 r. 

dopuszcza się zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w transporcie kolejowym w trybie określonym w art. 5 ust. 6 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i 

drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 

1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.2)), na 

zasadach określonych w art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, przy czym umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie 

kolejowym obejmujące wojewódzkie przewozy pasażerskie mogą być zawierane w tym 

trybie nie później niż do dnia 12 grudnia 2020 r. i mogą obowiązywać nie dłużej niż do 

dnia 14 grudnia 2030 r. 

2. Do umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

w transporcie kolejowym obejmujących wojewódzkie przewozy pasażerskie zawartych 

do dnia 12 grudnia 2020 r. dopuszcza się również stosowanie przepisów art. 5 ust. 2, 4 i 

4a rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.  

Art. 3. Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązują do dnia 

ich wygaśnięcia albo rozwiązania.  

Art. 4. 1. Do postępowań dotyczących udzielenia zamówienia na wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego oraz bezpośredniego zawarcia umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

2. Ogłoszenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

opublikowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność i nie 

wymagają dostosowania.  

Art. 5. 1. Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w 

art. 7 ust. 1 pkt 1–4, przekażą marszałkom województw nie później niż do dnia 31 

sierpnia 2018 r. informacje, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy zmienianej 

w art. 1, dotyczące roku 2017. 

                                                 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 240 z 16.09.2015, str. 65 

oraz Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 22.  
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2. Marszałkowie województw przekażą ministrowi właściwemu do spraw 

transportu nie później niż do dnia 31 października 2018 r. informacje, o których mowa 

w art. 49 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczące roku 2017.  

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 3 grudnia 2019 r. 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 
 / – / Marek Kuchciński 

 


