
 

 

POROZUMIENIE NR 2/2014 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 6 maja 2014 r. 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 lit. b) i c) ustawy z dnia 16 grudnia  2010r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXXIV/667/14 z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie powierzenia 

Województwu Pomorskiemu części zadania Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie 

organizowania publicznego transportu zbiorowego i Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 

837/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia w/w zadania. Województwo Warmińsko-

Mazurskie z siedzibą w Olsztynie 10-562, ul. Emilii Plater 1, NIP 739-29-65-551, REGON 510 75 03 09, 

w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowane przez: 

1. Jacka Protasa – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

2. Witolda Wróblewskiego – Członka Zarządu,  oraz Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku 

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27,                   NIP 5833163786, REGON 191674836, w imieniu którego 

działa Zarząd Województwa Pomorskiego, reprezentowane przez: 

1. Ryszarda Świlskiego – Członka Zarządu, 

2. Czesława Elzanowskiego – Członka Zarządu, zwane również dalej łącznie "Stronami" lub pojedynczo 

"Stroną".  zawierają Porozumienie następującej treści: 

§ 1. 1. Ze względu na przebieg najdłuższego odcinka linii komunikacyjnych Gdynia – Malbork - Elbląg na 

terenie województwa Pomorskiego Województwo Warmińsko-Mazurskie za wyjątkiem jednej pary pociągów 

relacji Elbląg – Malbork - Elbląg powierza organizację przewozów na odcinku leżącym na swoim terenie tj. 

granica województwa - Elbląg Województwu Pomorskiemu na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 

31.12.2020r. (okres obowiązywania 6 lat). 

2. Województwo Warmińsko-Mazurskie powierza organizację przewozów dla dwóch pociągów 

kursujących w relacji Gdynia – Malbork – Olsztyn – Malbork – Gdynia na odcinku leżącym na swoim terenie 

tj. Olsztyn – Iława – granica województwa Województwu Pomorskiemu na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 

31.12.2020 r. (okres obowiązywania 6 lat). 

§ 2. 1. Województwo Pomorskie staje się organizatorem publicznego transportu zbiorowego zgodnie 

z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. b) i c) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie, 

o którym mowa w §1 ust. 1 i 2, w tym: 

1) zobowiązuje się zlecić wykonywanie przewozów przewoźnikowi wybranemu w trybie art. 19 ust. 1 pkt 

1 powołanej ustawy, 

2) w ramach podpisanej z przewoźnikiem umowy o świadczenie usług publicznych zapewni organizację 

i nadzór nad prawidłowym przebiegiem przewozów zgodnie z rozkładem jazdy pociągów, który zostanie 

uzgodniony pomiędzy Stronami niniejszego Porozumienia. 
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§ 3. 1. Województwo Warmińsko-Mazurskie przekaże Województwu Pomorskiemu dotację celową, zwaną 

dalej dotacją, na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych: 

1) nr 204 granica województwa – Elbląg – przewozy, o których mowa w § 1 ust. 1, 

2) nr 9 Iława Gł. - granica województwa, nr 353 Iława Gł. – Olsztyn Gł. – przewozy, o których mowa 

w § 1 ust. 2,  powierzonych niniejszym Porozumieniem. 

2. Wysokość dotacji celowej odpowiadać będzie kwocie dofinansowania za okres od dnia 01.01.2015r. do 

dnia 31.12.2020 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem na realizację 

przewozów i będącej iloczynem pracy eksploatacyjnej rocznie oraz kwoty dopłaty do pociągokilometra. 

3. Ilość połączeń oraz szczegółowe zasady przekazywania i rozliczenia dotacji oraz jej wysokość na dany 

rok Strony ustalą w odrębnej umowie po wyłonieniu przewoźnika i ustaleniu stawki dopłaty do 1 pockm. 

§ 4. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 01.01.12.2015 r. do dnia 31.12.2020 r. 

§ 5. Zmiany istotnych postanowień niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 6. Każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia niniejszego Porozumienia 

z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku 

Urzędowym. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Marszałek Województwa                                                             Członek Zarządu  

Warmińsko-Mazurskiego:                                                            Województwa Pomorskiego: 

Jacek Protas                                                                                Ryszard Świlski, 

                                                                                                     Czesław Elzanowski 

Członek Zarządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 

Witold Wróblewski 
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