UCHWAŁA NR XLV/1040/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie: określenia przepisów porządkowych obowiązujących w wojewódzkich przewozach
pasażerskich wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na
obszarze województwa wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo Wielkopolskie
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 5) oraz ust. 4 pkt. 6) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 25)
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.)
oraz art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się przepisy porządkowe obowiązujące w wojewódzkich przewozach pasażerskich wykonywanych w
ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym
na obszarze województwa wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo Wielkopolskie
2. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego
Zofia Szalczyk

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLV/1040/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Przepisy porządkowe obowiązujące w wojewódzkich przewozach pasażerskich wykonywanych w
ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa
wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo Wielkopolskie
1. Niniejsze przepisy mają na celu zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę
zdrowia, życia i mienia osób korzystających z wojewódzkich przewozów pasażerskich wykonywanych w
ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na obszarze województwa
wielkopolskiego, dla których Organizatorem jest Województwo Wielkopolskie
2. Osoby korzystające z przejazdu pociągiem zobowiązane są podporządkować się wskazaniom obsługi
pociągu związanym z bezpieczeństwem przewozu.
3. W pociągach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich
wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych.
4. Ponadto zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania, zanieczyszczania i zaśmiecania;
2) naruszania stanu urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i
oświetleniowych oraz wywierania wpływu na ich działanie;
3) posługiwania się urządzeniami alarmowymi i awaryjnymi bez uzasadnienia;
4) wchodzenia osób nieuprawnionych do wydzielonych miejsc, pomieszczeń i pojazdów kolejowych, do
których wstęp jest zabroniony;
5) manipulowania przez osoby nieuprawnione urządzeniami znajdującymi się w miejscach
i pomieszczeniach, do których dla osób nieupoważnionych dostęp jest zabroniony;
6) zamalowywania pociągów i innych pojazdów kolejowych;
7) umieszczania i usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody przewoźnika;
8) dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania
lub używania ognia;
9) wnoszenia i przewożenia rzeczy zabronionych na podstawie odrębnych przepisów;
10) pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów
bez kagańców i smyczy oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia, z wyjątkiem psów asystujących, co do
których stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)
11) wnoszenia i zażywania środków odurzających;
12) sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w zakresie określonym w odrębnych
przepisach;
13) żebrania;
14) prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia akwizycji, handlu lub innej działalności
zarobkowej, bez zgody przewoźnika;
15) przeprowadzania publicznych zbiórek ofiar bez zgody przewoźnika;
16) zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób
korzystających z usług przewoźnika;

17) wchodzenia bez zgody przewoźnika do pociągów i wagonów niedostępnych dla ogółu podróżnych, a w
szczególności do pociągów uruchamianych na indywidualne zamówienie, wagonów służbowych oraz do
wagonów na torach postojowych;
18) wchodzenia osób nieuprawnionych do kabin sterowniczych w pociągach oraz uruchamiania tych
pociągów;
19) nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pociągu, w szczególności
przy użyciu hamulca awaryjnego;
20) wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz
w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
21) zajmowania miejsc w wagonie przed podstawieniem pociągu lub wagonu na tor
przy peronie odjazdowym;
22) wyrzucania przedmiotów na zewnątrz;
23) dokonywania zmian oznaczeń wagonów lub pomieszczeń w wagonach;
24) umieszczania na miejscach do siedzenia nóg w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić
lub zanieczyścić te miejsca;
25) podczas jazdy: wychylania się z okien, otwierania zewnętrznych drzwi wagonów, zatrzymywania się na
pomostach między wagonami, przechodzenia z jednego wagonu do drugiego, gdy wagony nie są połączone
ze sobą przejściami ochronnymi oraz przebywania na stopniach wagonu;
26) korzystania z toalet, gdy o takim zakazie informuje odpowiednie ogłoszenie,
w szczególności podczas postoju pociągu na stacjach;
27) podróżnym pozostawania w wagonach po przybyciu pociągu do stacji końcowej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami porządkowymi mają zastosowanie przepisy ustawy
20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
– Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983)
oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. – o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze
zm.).

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLV/1040/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
Ukształtowana w ostatnim czasie linia orzecznicza sądów administracyjnych wyjaśniła wątpliwości
związane z interpretacją obowiązujących przepisów regulujących świadczenie usług przewozowych, jakie
pojawiły się po wejściu w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm. ) w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983).
Orzeczenia sądów administracyjnych wskazują na konieczność rozdzielenia dwóch kwestii:
1. przepisów porządkowych, związanych z przewozem osób i bagażu w środkach publicznego transportu
zbiorowego, stanowionych przez sejmik województwa na podstawie delegacji ustawowej - art. 15 ust. 6
ustawy prawo przewozowe,
2. regulaminów określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy,
opracowywanych lub zatwierdzanych, na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 9) ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym przez organizatora publicznego transportu zbiorowego, tj. marszałka województwa.
W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie obecnych regulacji dotyczących funkcjonowania
wojewódzkich przewozów pasażerskich wykonywanych w ramach publicznego transportu zbiorowego w
transporcie kolejowym, dla których Organizatorem jest Województwo Wielkopolskie do aktualnego stanu
prawnego.

