
ROLA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE  

USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 

TORUŃ, DN. 23 STYCZNIA 2015 R. 



AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE   
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 



PRZEPISY USTAWY STOSUJE SIĘ  
Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW M.IN.: 



PODSTAWOWE CELE REGULACYJNE USTAWY O PTZ 

ZASADY 
ORGANIZOWANIA 

PTZ 

z uwzględnieniem w szczególności:  
- właściwości poszczególnych 
organizatorów 

- rozróżnienia na przewozy użyteczności 
publicznej i przewozy komercyjne 

INFRASTRUKTURA 
PRZYSTANKOWA 

uregulowanie zagadnień dotyczących:  
- udostępniania infrastruktury 

przystankowej  
- opłat za korzystanie z tej infrastruktury 

FINANSOWANIE 
PRZEWOZÓW 

uregulowanie kwestii dotyczących: 
- finansowania użyteczności publicznej 
- dofinansowania do ulg ustawowych 



ROZRÓŻNIENIE PRZEWOZÓW W USTAWIE O PTZ 

przewozy o charakterze  
użyteczności publicznej 

przewozy 
„komercyjne” 

umowa o świadczenie usług  
w zakresie ptz 

potwierdzenie zgłoszenia 
przewozu 

(w transporcie drogowym do 
31.12.2016 r. – zezwolenie) 



PRZEWOŹNIK I OPERATOR  
W ODRĘBNYCH PRZEPISACH 



KIM JEST ORGANIZATOR  
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO? 



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA PTZ 

INTERPRETACJA: 

•powiat i 
województwo jako 
odpowiedzialne za 
publiczny 
transport zbiorowy 
na swoim obszarze, 
zapewnią 
przewozy na 
obszarze gminy 

PROBLEM: 

•rozwiązywanie 
przez gminy 
porozumień 
międzygminnych, 
aby powiat bądź 
województwo 
zapewniło 
przewozy 

MOŻLIWY 
SKUTEK: 

•brak zapewnienia 
przewozów na 
obszarze gminy, 
zaspokajających 
gminne potrzeby 
przewozowe 
mieszkańców 



SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA DOTYCZĄCEGO PTZ  
PRZEZ ORGANIZATORA 

operatora wybranego w trybie 
zapewniającym uczciwą konkurencję 

WYKONYWANIE PTZ ZA POMOCĄ 

własnego podmiotu powołanego do 
świadczenia usług przewozowych 

1) zamówienie publiczne 
 

2) koncesja  
 

1) podmiot wewnętrzny 
 

2) samorządowy zakład budżetowy  
(samodzielne świadczenie usług przez organizatora) 

przewoźników  
„komercyjnych” 



JAK JST MOŻE REALIZOWAĆ SWOJE ZADANIA? 



PLAN TRANSPORTOWY JST 



PLAN TRANSPORTOWY 
NA SZCZEBLU LOKALNYM OPRACOWUJE 



PLAN TRANSPORTOWY 
NA SZCZEBLU POWIATOWYM OPRACOWUJE 



PLAN TRANSPORTOWY -  
OBLIGATORYJNE ELEMENTY 

• sieć komunikacyjna, na której jest planowane wykonywanie 
przewozów o charakterze użyteczności publicznej 

• ocena i prognozy potrzeb przewozowych 

• przewidywane finansowanie usług przewozowych 

• preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu 

• zasady organizacji rynku przewozów 

• pożądany standard usług przewozowych w                      
przewozach o charakterze użyteczności publicznej 

• przewidywany sposób organizowania  
• systemu informacji dla pasażera  



UWZGLĘDNIANIE PRZEWOZÓW KOMERCYJNYCH  
W PLANIE TRANSPORTOWYM 



UMOWA A PLAN TRANSPORTOWY W  
OKRESIE PRZEJŚCIOWYM 



ROZWIĄZANIE DLA „MAŁYCH” GMIN 

Gmina licząca mniej niż 50.000 

osób, może zgłosić potrzeby 

transportowe dotyczące linii 

komunikacyjnych 

wykraczających poza obszar 

swojej właściwości, 

bezpośrednio do starosty albo 

marszałka województwa 

właściwego ze względu na 

przebieg tych linii 

komunikacyjnych 



Obowiązek publikacji ogłoszenia  
o zamiarze przeprowadzenia:  
 postępowania przetargowego  

 bezpośredniego zawarcia umowy 

• nie krócej niż rok wcześniej 

• 6 m-cy – gdy umowa ma dotyczyć 
świadczenia usług w wymiarze 
mniejszym niż 50 000 km rocznie 

• w BIP 

• w miejscu powszechnie dostępnym 
w siedzibie organizatora 

• na stronie internetowej 
organizatora, o ile taką posiada 

zmiana informacji, poza datą rozpoczęcia przetargu lub bezpośrednim 
zawarciem umowy – nie później niż do upływu połowy ww. okresów 

OBOWIĄZEK PUBLIKACYJNY 



ORGANIZOWANIE PRZEWOZÓW  
O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

+ samorządowy zakład budżetowy 



BEZPOŚREDNIE ZAWARCIE UMOWY 



OKRES ZAWARCIA UMOWY  



ZAWARCIE UMOWY NA OKRES DŁUŻSZY 

UMOWA MOŻE ZOSTAĆ 
ZAWARTA NA DŁUŻSZY 

OKRES, O ILE: 

jest to uzasadnione 
amortyzacją kapitału w 
związku z wyjątkowymi 

inwestycjami w 
infrastrukturę, tabor 
kolejowy lub pojazdy 

Aby zachować przejrzystość w 
takich przypadkach, właściwy 

organ w ciągu roku od zawarcia 
umowy przekazuje umowę KE i 

przedstawia powody 
uzasadniające dłuższy okres jej 

obowiązywania. 

zamówienie prowadzące do 
zawarcia umowy o 
świadczenie usług 

publicznych zostało udzielone 
na podstawie procedury 

przetargowej zapewniającej 
uczciwą konkurencję 



ZADANIA ORGANIZATORA W ZAKRESIE 
„INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ” 

UDOSTĘPNIANIE 
OBIEKTÓW 

PRZYSTANKOWYCH 
OPERATOROM LUB 

OPERATOROM I 
PRZEWOŹNIKOM 

USTALANIE STAWEK 
OPŁAT ZA 

KORZYSTANIE Z 
OBIEKTÓW 

PRZYSTANKOWYCH 



MINISTERSTWO 

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 

i GOSPODARKI MORSKIEJ 

INFRASTRUKTURA PRZYSTANKOWA, KTÓREJ 
WŁAŚCICIELEM/ZARZĄDZAJĄCYM NIE JEST JST 
(TRANSPORT DROGOWY) 

GMINA NEGOCJUJE Z 
WŁAŚCICIELEM ALBO 

ZARZĄDZAJĄCYM OBIEKTEM 
PRZYSTANKOWYM: 

stawki opłat za 
korzystanie z 

obiektów 
przystankowych  

standardy dotyczące 
obiektów 

przystankowych 

GMINA UDOSTĘPNIA 
INFORMACJE O: 

obiektach 
przystankowych 

udostępnionych dla 
wszystkich 

operatorów i 
przewoźników 

o stawce opłat za 
korzystanie z 

obiektów 
przystankowych 

WŁAŚCICIEL ALBO 
ZARZĄDZAJĄCY DANYM 

OBIEKTEM USTALA: 

warunki i zasady 

korzystania z 

obiektów 

przystankowych 



WEJŚCIE W 
ŻYCIE 
USTAWY O 
PTZ 

10.05.2012 r. 
rozporządzenie ws. 

rozkładów jazdy  

01.09.2012 r. 
rozporządzenie 

MTBiGM ws. 
„kolejowego” planu 

transportowego 

01.03.2014 r. 
plany transportowe 

jst 

01.07.2016 r. 
wnioski o wydanie 

potwierdzenia 
zgłoszenia przewozu 

w t. drogowym 

- KONIEC ZEZWOLEŃ W 
TRANSPORCIE 

DROGOWYM 
- DOFINANSOWANIE DO 

ULG USTAWOWYCH  TYLKO 
W UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ 

01.03. 

2011 R. 

01.01. 
2017 R. 31.01 i 31.03.2013 r. 

przekazanie  
formularzy przez 

przewoźników i jst 


