
 

Uchwała Nr 1700/2012 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 marca 2012 roku 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1590 ze zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1  

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu stanowiącym załącznik do uchwały Nr 1293/2011 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

zmienionego uchwałą Nr 1477/2011 z dnia 29 grudnia 2011roku oraz Nr 1557/2012 z dnia 

27 stycznia 2012 roku, § 27 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

 

„§ 27 

 

Departament Transportu 

 

Departament Transportu kształtuje kompleksowo politykę transportową Województwa, 

realizuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach 

wojewódzkich oraz współdziała przy opracowywaniu strategii rozwoju Województwa 

i programów wojewódzkich. 

 

Do podstawowych zadań Departamentu należy: 

 

1) W zakresie planowania rozwoju transportu: 

a) Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

(planu transportowego). 

b) Aktualizacja planu transportowego. 

 

2) W zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego: 

a) Badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym. 

b) Realizacja planu transportowego. 

c) Zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu 

zbiorowego. 

d) Określanie sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych 

w przewozach o charakterze użyteczności publicznej. 

e) Określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 

lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych 



dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowanie o stawce opłat 

za korzystanie z tych obiektów. 

f) Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań prowadzących do zawarcia umowy 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

g) Zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

h) Ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 

15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2000r. Nr 50, poz. 601 ze zm.), 

za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

i) Realizacja obowiązków publikacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów 

dotyczących organizowania publicznego transportu zbiorowego. 

3) W zakresie zarządzania publicznym transportem zbiorowym: 

a) Negocjowanie i zatwierdzanie zmian do umów z Operatorem. 

b) Ocena i kontrola realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. 

c) Kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania 

publicznego transportu zbiorowego. 

d) Współpraca przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej. 

e) Analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania 

przewozów na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

f) Dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych. 

g) Zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz dokonywanie ich aktualizacji w przypadku 

przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu. 

h) Administrowanie systemem informacji pasażerskiej. 

i) Realizacja obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wynikających 

z obowiązujących przepisów dotyczących organizowania publicznego transportu 

zbiorowego. 

4) Wykonywanie w ramach nadzoru właścicielskiego praw i obowiązków Województwa 

wynikających z posiadania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego udziałów 

w spółkach prawa handlowego Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. oraz Przewozy Regionalne 

Sp. z o. o.. 

5) W zakresie pozostałej działalności: 

a) Przygotowywanie i realizacja projektów unijnych Samorządu Województwa 

dotyczących transportu w oparciu o wewnętrzne procedury zarządzania i kontroli. 

b) Współpraca merytoryczna w zakresie sporządzania i aktualizacji strategii rozwoju 

województwa, planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planów 

i strategii sektorowych dotyczących transportu. 

c) Udział w projektach i inicjatywach o charakterze międzyregionalnym 

i międzynarodowym w zakresie zadań Departamentu. 

d) Współpraca merytoryczna ze spółką prawa handlowego Port Lotniczy Poznań – 

Ławica, w której Samorząd Województwa posiada udziały. 

e) Nadzorowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo w zakresie 

infrastruktury kolejowej oraz taboru kolejowego. 

f) Zarządzanie taborem kolejowym stanowiącym własność Samorządu Województwa. 

g) Opracowywanie lub współudział w opracowywaniu studiów, analiz i opinii oraz innej 

dokumentacji dotyczącej nieodpłatnego przejęcia lub likwidacji linii kolejowych, 

a także kosztów utrzymania linii kolejowych na terenie województwa. 

h) Przekazywanie przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy 

pasażerskie, dopłat do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących 



ustawowych ulg w przewozach pasażerskich i rozliczanie przewoźników 

z wykorzystania otrzymanych dopłat. 

i) Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udzielania, odmowy udzielania, cofnięcia, 

zmiany lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób 

pojazdami samochodowymi, nie będącymi taksówkami, na wykonywanie przewozów 

regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice 

jednego powiatu. 

j) Uzgadnianie udzielania zezwoleń na transport zbiorowy z właściwymi marszałkami 

województw w przypadku, gdy zezwolenie obejmuje obszar większy 

niż województwo.” 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr 1700/2012 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 8 marca 2012 roku 

 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

Konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 

16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5, poz. 13 

z późn. zm.) na mocy, której określono m.in. nowe zadania Samorządu Województwa, 

jako organizatora publicznego transportu zbiorowego. 

 

Zakres obowiązków Departamentu Transportu uległ zmianie również z uwagi na treść 

Zarządzenia Nr 42/2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 

2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – 

księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.  

Zgodnie z brzmienie załącznika Nr 31 do ww. instrukcji – stanowiącym wykaz 

Departamentów nadzorujących spółki, w których Województwo Wielkopolskie posiada akcje 

lub udziały – Departament Transportu nadzoruje spółki: Przewozy Regionalne Sp. z o. o. 

oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.. 

 

W świetle powyższych okoliczności podjęcie niniejszej uchwały należy uznać 

za uzasadnione. 

 

 


