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Rzecznik Praw Obywatelskich w dniu 6 marca 2014 r. skierował do Prezesa Rady 

Ministrów Pana Donalda Tuska wystąpienie, w którym zwrócił się o rozważenie 

możliwości skorzystania z przewidzianego w art. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.

0 Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392 ze zm.) uprawnienia do zarządzenia 

uzgodnienia stanowisk członków Rady Ministrów. Problem poruszony w wystąpieniu 

Rzecznika dotyczy braku jednoznacznych uregulowań prawnych odnośnie do 

przejazdów ulgowych komunikacją miejską, jak i komunikacją zbiorową, dla uczniów 

oraz wymaganych dokumentów uprawniających do tych przejazdów.

Po wystąpieniu, w dniu 13 marca 2014 r. Rzecznik otrzymał z Sekretariatu Prezesa 

Rady Ministrów kopię pisma skierowanego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz do 

Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o ustosunkowanie się do poruszonych kwestii

1 udzielenie Rzecznikowi uzgodnionej odpowiedzi.

Do chwili obecnej do Biura RPO dotarła odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej. 

W piśmie tym zamieszczono uwagę, że z korespondencji MEN z Ministerstwem 

Infrastruktury i Rozwoju wynika, iż problem ulg w transporcie zbiorowym powinien być 

uregulowany do końca 2016 r. Brak jest jednak informacji, czy jest to stanowisko 

uzgodnione przez oba resorty.
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Rzecznik Praw Obywatelskich nadal otrzymuje skargi od obywateli w tej sprawie. 

Wydaje się zatem, że termin przyjęcia odpowiednich zmian normatywnych (koniec 2016 r.), 

jest terminem odległym. Tymczasem problem nadal dotyczy stosownych uprawnień dla 

uczniów będących obywatelami polskimi, ale uczącymi się poza granicami, uczniów 

szkół zagranicznych w Polsce, uprawnień dla obywateli państw Unii Europejskiej, 

bądź będących członkami rodzin obywateli UE. Rzecznik zwracał uwagę także na 

problem niejednolitych regulacji dotyczących transportu miejskiego, gdyż kwestia ta 

pozostawiona jest do regulacji w ramach prawa miejscowego, co powoduje różnorodność 

unormowań w tym zakresie.

Uwzględniając powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) 

uprzejmie proszę Panią Premier o przedstawienie wyjaśnień we wskazanym wyżej zakresie.

Będę także wdzięczny za zintensyfikowanie działań zmierzających do rozwiązania 

przedstawionego zagadnienia.
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