Główne rozwiązania w przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury
propozycjach zmian zawartych w nowym projekcie Ustawy o zmianie Ustawy o
publicznym transporcie zbiorowym tematem przewodnim Konferencji Przewozowej
PIGTSiS podczas Targów TRANSEXPO 2022 w Kielcach
W dniu 13 października 2022r. w Kielcach podczas drugiego dnia XVI
Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2022 Polska Izba
Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji zorganizowała konferencję
przewozową z elementami warsztatów na temat aktualnych nowelizacji ustaw o
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Ustawy prawo o ruchu drogowym,
przewozach o charakterze użyteczności publicznej oraz kontrolach transportu
drogowego.
Konferencję otworzył Prezes Zarządu PIGTSiS Pan Zdzisław Szczerbaciuk,
powierzając dalsze prowadzenie nowemu Wiceprezesowi Izby Panu Stanisławowi
Wodyńskiemu.
W imieniu Targów Kielce jako Gospodarz miejsca Konferencji przewozowej
PIGTSiS, licznie przybyłych z całego kraju i z zagranicy uczestników powitała Dyrektor
TRANSEXPO Pani Anna Gąszcz podkreślając, iż Wystawa wraca do cyklu dwuletniego,
który został przerwany pandemią covid.
W części zasadniczej Konferencji, reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury
zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Pan Andrzej Najmanowicz,
omówił funkcjonowanie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej w latach 2019- 2022 jako wyjście do przygotowywanych
nowelizacji.
Głównymi propozycjami rozwiązań zawartych w projekcie Ustawy o zmianie
Ustawy o publicznym Transporcie Zbiorowym oraz projekcie Ustawy o Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które
zostały zaprezentowane publicznie podczas Konferencji PIGTSiS w Kielcach do których
na bieżąco odnosił się w dyskusji zarówno Prezes Izby Pan Zdzisław Szczerbaciuk, a
także inni uczestnicy są:
- utrzymanie na stałe możliwości ubiegania się o rekompensatę z budżetu państwa z
tytułu honorowania ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników nie będących
operatorami ptz
- odstąpienie od mającej wejść w życie z dniem 1.01.2023 zmiany wprowadzającej
potwierdzenie zgłoszenia przewozu i utrzymanie dotychczas funkcjonującego systemu
zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie
drogowym osób

- zmianie przepisów dot. zamówień udzielonych podmiotowi kontrolowanemu przez
zamawiającego
- stworzenie możliwości zawierania przez Wojewodę z Organizatorem wieloletnich
umów o dopłatę z FRPA
- utworzenie rezerwy środków Funduszu na dany rok budżetowy pozostającej w
dyspozycji Ministra Infrastruktury jako Dysponenta Funduszu
- utrzymanie na stałe zwiększonej stawki dopłaty z Funduszu w kwocie 3 zł do jednego
wozokilometra przewozów autobusowych
Kontrolę transportu drogowego jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa i
porządku w tym w odniesieniu do wielu aspektów publicznego transportu zbiorowego
osób zaprezentował i omówił Zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego
Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie Pan Hubert Jednorowski
przedstawiając jednocześnie wyniki kontroli drogowych przeprowadzonych przez GITD
w roku 2021 i 2022r.
Ze szczególnym zainteresowaniem uczestnicy Konferencji odnosili się do
poszukiwanych narzędzi wsparcia finansowego do zakupu autobusów niskoemisyjnych
w przewozach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, które pomogłyby rozwijać się
temu pozamiejskiemu sektorowi transportu publicznego. Zaprezentowany przez Pana
Stanisława Wodyńskiego podczas Konferencji Apel Izby z dnia 22.09.2022r., sygnowany
przez Przewodniczącego Obrad ZWZ Członków PIGTSiS do Władz Rządowych, spotkał
się z dużą aprobatą i jeszcze większym oczekiwaniem na stworzenie konstruktywnych
możliwości, z których branża ta będzie mogła w krótkim czasie skorzystać.
Wiceprezes Zarządu PIGTSiS Pan Franciszek Kowaluk przybliżył także temat
procedowanych zmian w zasadach przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
W konferencji, która z uwagi na wagę poruszanych tematów i wysoki poziom
merytoryczny, została dobrze oceniona, obok wielu Członków Izby, w tym
Wiceprzewodniczącego RN Pana Władysława Brachuna i Członków Rady Nadzorczej
Panów Andrzeja Pogranicznego i Kazimierza Ziółkowskiego i Sądu Sławomira Gozdalika,
udział wzięli przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów oraz Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego .

