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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej 

 

(druk nr 641) 

 

U S T A W A   z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717, 802 i 2165) 

 

Art.  21. 

 Do dnia [31 grudnia 2022 r.]  <31 grudnia 2023 r.> udzielanie dofinansowania i dopłaty ze 

środków Funduszu odbywa się zgodnie z przepisami działu I, II, art. 11, działu III 

rozdziałów 2, 4 i 5, z uwzględnieniem przepisów niniejszego działu. 

 

Art.  28. 

1. [Na dzień 31 sierpnia danego roku] <Na wniosek dysponenta Funduszu> wojewoda 

dokonuje analizy zaangażowania środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji 

zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego 

transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej w województwie w ramach zawartych umów o dopłaty. 

2. Wojewoda [do dnia 7 września danego roku] <w terminie wskazanym przez dysponenta 

Funduszu> informuje dysponenta Funduszu o kwocie środków niezaangażowanych 

wynikającej z analizy, o której mowa w ust. 1. Wielkość tych środków pomniejsza kwotę, 

o której mowa w art. 24 ust. 4. 

[3. Dysponent Funduszu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu informację 

o sumie środków, o których mowa w ust. 2, które mogą być przeznaczone na 

dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej, oraz informację o terminie przekazania przez 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wojewodów informacji, o której mowa w ust. 4. Termin wyznaczony przez wojewodę dla 

organizatora na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 4, nie może być krótszy 

niż 5 dni roboczych. 

4. Wojewoda przekazuje w terminie, o którym mowa w ust. 3, do dysponenta Funduszu 

informację o wysokości środków wynikającą z wniosków o objęcie w danym roku 

budżetowym dopłatą. 

5. Dysponent Funduszu na podstawie informacji, o której mowa w ust. 4: 

1) określa udział procentowy każdego województwa w kwocie środków, o której mowa w ust. 

3, stanowiący iloraz środków zgłoszonych przez danego wojewodę, o których mowa w ust. 

4, do łącznej kwoty środków zgłoszonych przez wszystkich wojewodów; 

2) dokonuje podziału środków, o których mowa w ust. 3, na poszczególne województwa, 

biorąc pod uwagę udział, o którym mowa w pkt 1. 

6. Dysponent Funduszu niezwłocznie przekazuje wojewodzie informację o kwocie środków na 

dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej w danym województwie.] 

<3. Dysponent Funduszu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu 

informację o sumie środków, o których mowa w ust. 2, które mogą być przeznaczone 

na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących 

zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

4. W terminie 10 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 

3, wojewoda może złożyć do dysponenta Funduszu wniosek o przekazanie ze 

środków, o których mowa w ust. 2, środków na objęcie dopłatą wniosków, które nie 

zostały objęte dopłatą ze względu na wyczerpanie się kwoty środków Funduszu 

przewidzianych na województwo, o której mowa w art. 24 ust. 4. 

5. Wnioski o przekazanie środków, o których mowa w ust. 2, są realizowane według 

kolejności wpływu do dysponenta Funduszu aż do wyczerpania się tych środków, 

przy czym wniosek na kwotę przekraczającą te środki jest realizowany w części, do 

wyczerpania środków, o których mowa w ust. 2. 

6. Środki, o których mowa w ust. 2, które nie zostały przekazane wojewodom zgodnie z 

ust. 5, podlegają podziałowi zgodnie z art. 24 ust. 2.> 
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[7. Do dopłat stosuje się przepisy art. 25, przepisy wydane na podstawie art. 26 oraz przepisy 

art. 27. 

8. Jeżeli wysokość środków, o których mowa w ust. 3, nie przekracza 1% kwoty środków 

Funduszu, o której mowa w art. 24 ust. 1, środki nie podlegają rozdysponowaniu.] 

 

Art.  30a. 

1. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. dopłatę, o której mowa w art. 23 ust. 1, ustala się w kwocie nie 

wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. 

2.  Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się do dnia [31 grudnia 2022 r.] <31 

grudnia 2023 r.> 

 

 

 


