
Warszawa, 22.03.2020 

 

        Pani Jadwiga Emilewicz 

        Minister Rozwoju 

 

Szanowna Pani Minister, 

W projekcie ustawy z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nie przewidziano regulacji 

skierowanych wprost do sektora komunikacji miejskiej. Z uwagi na wykonywanie transportu 

zbiorowego, który stanowi zadanie własne samorządów terytorialnych zasadnym jest wprowadzenie 

zapisów dotyczących przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. 

W związku z powyższym wnosimy  swoje uwagi, jak poniżej:  

Branża komunikacji miejskiej jest szczególnie narażona na ekonomiczne skutki epidemii 

COVID-19. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (pkt. 2.72), wskazuje się jednoznacznie, że celem 

regulacji jest także „ograniczenie transportu zbiorowego osób, w szczególności w dużych miastach”, 

co zapewne utrwali szacowany obecnie 80% spadek liczby przewożonych pasażerów. Wykonywanie 

usług komunikacji miejskiej odbywa się w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej, 

będących swoistą służbą względem obywateli. Przewozy te są wykonywane na mocy ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Polskie miasta w obliczu drastycznego 

obniżenia wielkości potoków pasażerskich, wprowadzają nie tylko feryjne i weekendowe rozkłady 

jazdy, ale posuwają się także do zawieszenia funkcjonowania niektórych linii komunikacyjnych lub 

wstrzymywania części kursów. Dlatego też zasadne jest rozszerzenie projektu nowelizacji o 

rozwiązania dla transportu publicznego funkcjonującego w segmencie publicznym na podstawie 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.  

 

Proponujemy zatem modyfikację art. 15n  projektu nowelizacji ustawy dot. przeciwdziałania skutkom 

COVID-19. 



„Art. 15n. Warunków określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub zaświadczeniu, o którym mowa w art. 28 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. , nie stosuje się w 

przypadku: 

1) konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

2) braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od 

przedsiębiorcy lub organizatora okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19”. 

 

Ustawowa konieczność zapewnienia ciągłości realizacji przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej, w tym w komunikacji miejskiej, powoduje zwiększenie deficytu usług przewozowych. 

Istniejący Fundusz Rozwoju Przewozu Autobusowych przewiduje w tym roku dopłatę do nowych 

połączeń na poziomie 800 mln zł, spośród których dotąd zawarto umowy o dopłaty na poziomie 59,5 

mln zł. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. w komunikacjach miejskich 

zrealizowano 882,962 mln wozokilometrów (w trakcji autobusowej i tramwajowej), co oznacza, że 

średnio miesięcznie generowanych jest 73,580 mln wozokilometrów. Proponujemy częściową 

alokację z Funduszu na rzecz organizatorów komunikacji miejskich, która wyniesie maksymalnie ok. 

150 mln zł miesięcznie za przewozy wykonane w okresie ogłoszonego zagrożenia epidemicznego lub 

epidemii.  

W związku z tym ponadto proponuje się dodanie art. 15na. o następującej treści: 

Art. 15na. 1. W okresie trwania zagrożenia epidemicznego lub epidemii, nie stosuje się 

przepisów art. 2 ust. 2 oraz art. 22. ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

2. W okresie trwania zagrożenia epidemicznego lub epidemii, dopłaty z Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej mogą być przekazywane 

również na przewozy o charakterze użyteczności publicznej wykonywane w transporcie innym 

szynowym. 

3. Dopłaty, o których mogą być przekazywane na wniosek organizatora publicznego 

transportu zbiorowego lub operatora, za przewozy wykonane lub różnicę przewozów wynikającą 

z zawartej umowy a wykonanymi  w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania 

transportu przy czym przewoźnik utrzymał zatrudnienie pracowników, w okresie trwania 

zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

4. W okresie trwania zagrożenia epidemicznego lub epidemii, maksymalną wysokość 

dopłaty do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, o której mowa w 

art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej, ustala się w kwocie nie wyższej niż 2,00 zł. 

 



W przypadku zawieszania przez przewoźników przewozów w tym wyłączania poszczególnych 

środków transportowych proponuje się wprowadzenie ulgi w postaci obniżenia składki ubezpieczenia 

dot. środka transportowego.  

W związku z wycofaniem z eksploatacji i pozostawaniem środka transportu w bazie 

transportowej ubezpieczyciel ponosi ograniczone ryzyko. Powyższe reguluje art. 78a ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908), który 

wprowadza możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu. 

Zmniejszenie stawki za ubezpieczenie można uzyskać na postawie zaświadczenia o wycofaniu 

pojazdu czasowo z ruchu o co najmniej 95%. 

Proponujemy uproszczenie sposobu wycofania z eksploatacji np. przez elektroniczne zgłoszenie 

do ubezpieczyciela i ewentualnie odpowiedniego wydziału. 

Propozycja zapisu: 

1. Przewoźnik drogowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 i 2493), który  w okresie trwania zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii, nie wykonuje części przewozów, jest uprawniony do czasowego 

wycofania pojazdów z ruchu. Przewoźnik drogowy dokonuje czasowego wyłączenia pojazdu z ruchu 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia, wskazującego pojazd oraz miejsce jego postoju, i przesyła 

droga elektroniczną do stosownego urzędu prowadzącego ewidencję oraz do swojego ubezpieczyciela. 

2. Przewoźnikowi drogowemu, który czasowo wycofał  pojazd z ruchu określonych środków 

transportu, które to zawieszenie pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa 

SARS-CoV-2, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz do 30 dni od jego 

ustania, przysługuje prawo do obniżenia opłacanej składki za ten okres od ubezpieczenia 

obowiązkowego OC w wysokości 95% oraz AC w wysokości 90% w stosunku do normalnej składki 

należnej ubezpieczycielowi.  

3. Przewoźnik zgłasza fakt dopuszczenia do ruchu drogowego poprzez złożenia stosownego 

oświadczenia w terminie 5 dni od dnia przewidywanego dopuszczenia pojazdu do ruchu. 

 

W art. 15p proponuje się dodać: zwolnienia lub obniżenia podatku od środków transportu. 

 

W art. 15g proponuję się wykreślenie ust. 19 i 20 lub ich wyłączenie w stosowaniu dla 

przedsiębiorców wykonujących publiczny transport zbiorowy.  

 

 

 

 



W art. 15 r dodać ustęp 8 o treści: 

„W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia w związku z wystąpieniem COVID-19 Zamawiający 

uprawniony jest do zmian umowy, w szczególności poprzez zmniejszenia zamówienia oraz 

zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany terminu wykonania umowy”. 

 Uważamy, iż przedstawione uwagi do projektu zabezpieczą nie tylko transport zbiorowy w 

Polsce, ale także zahamują ewentualny proces związany z koniecznością podejmowania decyzji 

dotyczących ograniczania kosztów, w szczególności osobowych. 

Mamy nadzieje, że przesłane uwagi znajdą odzwierciedlenie w zapisach ustawy. 

 

Z wyrazami szacunku 

        Dorota Kacprzyk 

        Prezes Izby 


