
wysokoÊci zaliczek oraz w rocznym oblicze-
niu podatku, zamieszczajàc na tym rozli-
czeniu odpowiednie informacje.”; 

2) po art. 52c dodaje si´ art. 52d w brzmieniu:

„Art. 52d. Zwalnia si´ z podatku dochodowego
kwoty rekompensaty wyp∏acane na
podstawie ustawy z dnia 16 grudnia
2004 r. o rekompensacie przys∏ugujàcej
w zwiàzku z odstàpieniem w roku 2002
od waloryzacji dodatku kombatanckie-
go (Dz. U. Nr 281, poz. 2779).”.

Art. 11. Uchyla si´ ustaw´ z dnia 20 lipca 2001 r.
o Êwiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny (Dz. U. Nr 89,
poz. 974 i Nr 154, poz. 1786 oraz z 2003 r. Nr 228,
poz. 2263).

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 9 pkt 2, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lutego 2005 r., oraz art. 11,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2004 r. 
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USTAWA

z dnia 16 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy — Prawo przewozowe

Art. 1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. — Pra-
wo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) uchyla si´ art. 12;

2) w art. 33a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego
dokumentu przewozu przewoênik lub osoba
przez niego upowa˝niona pobierajà w∏aÊci-
wà nale˝noÊç za przewóz i op∏at´ dodatko-
wà albo wystawiajà wezwanie do zap∏aty.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3c w brzmieniu:

„3a. W razie stwierdzenia braku wa˝nego doku-
mentu poÊwiadczajàcego uprawnienie do
bezp∏atnego albo ulgowego przejazdu
przewoênik lub osoba przez niego upowa˝-
niona pobierajà w∏aÊciwà nale˝noÊç za
przewóz i op∏at´ dodatkowà albo wysta-
wiajà wezwanie do zap∏aty. Pobrana nale˝-
noÊç za przewóz i op∏ata dodatkowa, po
uiszczeniu op∏aty manipulacyjnej odpo-
wiadajàcej kosztom poniesionym przez
przewoênika, podlegajà zwrotowi,
a w przypadku wezwania do zap∏aty —
umorzeniu, w przypadku udokumentowa-
nia przez podró˝nego, nie póêniej ni˝ w ter-
minie 7 dni od dnia przewozu, uprawnieƒ
do bezp∏atnego lub ulgowego przejazdu.

3b. W razie posiadania przez podró˝nego wa˝-
nego dokumentu przewozu, którego nie
mia∏ podczas przejazdu, do zwrotu i umarza-
nia nale˝noÊci za przewóz i op∏aty dodatko-
wej stosuje si´ przepis ust. 3a zdanie drugie.

3c. Przewoênik mo˝e okreÊliç w regulaminie
przewozu lub taryfie obni˝enie wysokoÊci
op∏aty dodatkowej w razie natychmiastowe-
go jej uiszczenia lub w terminie wyznaczo-
nym w wezwaniu do zap∏aty.”;

3) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, treÊç
rozk∏adów jazdy, sposób i terminy ich
og∏aszania oraz aktualizacji, jak równie˝
warunki ponoszenia kosztów zwiàzanych
z zamieszczaniem informacji dotyczà-
cych rozk∏adów jazdy oraz podawaniem
rozk∏adów jazdy do publicznej wiadomo-
Êci, majàc na uwadze zró˝nicowanie wy-
sokoÊci kosztów przewoêników w zale˝-
noÊci od ich udzia∏u w przewozach.”;

4) po art. 34 dodaje si´ art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transpor-
tu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób ustalania wysokoÊci op∏at
dodatkowych pobieranych w razie:

a) braku odpowiedniego doku-
mentu przewozu,

b) braku wa˝nego dokumentu po-
Êwiadczajàcego uprawnienie do
bezp∏atnego albo ulgowego
przejazdu,

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149,
poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049 oraz z 2004 r. Nr 97, poz. 962
i Nr 160, poz. 1678.



c) niezap∏acenia nale˝noÊci za za-
brane ze sobà do Êrodka prze-
wozu rzeczy lub zwierz´ta albo
naruszenia przepisów o ich prze-
wozie,

d) spowodowania, bez uzasadnio-
nej przyczyny, zatrzymania lub
zmiany trasy Êrodka transportu

— majàc na uwadze zró˝nicowanie
wysokoÊci op∏at dodatkowych
w zale˝noÊci od strat poniesionych
przez przewoênika i powodu na∏o-
˝enia op∏aty dodatkowej;

2) sposób ustalania wysokoÊci przy-
s∏ugujàcej przewoênikowi op∏aty
manipulacyjnej, majàc na uwadze
ponoszone koszty czynnoÊci  zwià-
zanych ze zwrotem lub umorze-
niem op∏aty dodatkowej.

2. W odniesieniu do transportu zbioro-
wego, gminnego, powiatowego i wo-
jewódzkiego, przepisy, o których mo-
wa w ust. 1, okreÊlajà odpowiednio
rada gminy, rada powiatu albo sejmik
województwa, a w mieÊcie sto∏ecz-
nym Warszawie — Rada miasta sto-
∏ecznego Warszawy.”;

5) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaj
oraz warunki przewozu rzeczy, które ze
wzgl´du na kszta∏t, rozmiar lub mas´ al-
bo drog´ przewozu mogà powodowaç
trudnoÊci transportowe przy przewozie
kolejà, majàc na uwadze zapewnienie

bezpieczeƒstwa ruchu kolejowego oraz
mo˝liwoÊci eksploatacyjne.”;

6) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
rolnictwa mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdze-
nia, normy ubytków, o których mowa w ust. 1,
majàc na uwadze w∏aÊciwoÊç przewo˝onych
rzeczy oraz rodzaj Êrodków transportu.”;

7) art. 79 otrzymuje brzmienie:

„Art. 79. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb i sposób ustalania
stanu przesy∏ek,

2) warunki, jakim powinny odpowiadaç
reklamacje i wezwania do zap∏aty z ty-
tu∏u przewozu osób i przesy∏ek oraz
tryb post´powania reklamacyjnego

— majàc na uwadze zapewnienie spraw-
nego i terminowego dochodzenia rosz-
czeƒ.”.

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 56 oraz
art. 79 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc
do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 stycz-
nia 2005 r.
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USTAWA

z dnia 16 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty oraz ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych

Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273,
poz. 2703) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po rozdziale 8 dodaje si´ rozdzia∏ 8a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 8a

Pomoc materialna dla uczniów

Art. 90b. 1. Uczniowi przys∏uguje prawo do pomo-
cy materialnej ze Êrodków przeznaczo-

nych na ten cel w bud˝ecie paƒstwa
lub bud˝ecie w∏aÊciwej jednostki sa-
morzàdu terytorialnego.

2. Pomoc materialna jest udzielana
uczniom w celu zmniejszenia ró˝nic
w dost´pie do edukacji, umo˝liwienia
pokonywania barier dost´pu do edu-
kacji wynikajàcych z trudnej sytuacji
materialnej ucznia, a tak˝e wspierania
edukacji uczniów zdolnych.


