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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 7 marca 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej 

(druk nr 641) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z art. 21 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej, od dnia 1 stycznia 2023 r. podział środków Funduszu powinien 

odbywać się z uwzględnieniem pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych w 

przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowanej do 

wykonywania w planach transportowych poszczególnych województw. W art. 1 w pkt 1 

noweli zaproponowano przesunięcie tej daty o kolejny rok. 

Art. 1 pkt 1 noweli modyfikuje także art. 30a ust. 2 ustawy, utrzymując zwiększoną 

stawkę dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej (z kwoty nie wyższej niż 1,00 zł do kwoty nie wyższej niż 3,00 zł) do dnia 31 

grudnia 2023 r.  

W art. 1 w pkt 2 noweli zaproponowano zmiany w art. 28 ustawy, zmierzające do 

przesunięcia środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej do tych województw, w których limit środków w danym roku 

budżetowym okazał się niewystarczający.  

Analiza 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, będzie wykonywana na wniosek 
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dysponenta Funduszu, a nie jak dotychczas – na dzień 31 sierpnia danego roku. 

Wojewodowie w terminie wskazanym przez dysponenta przekażą informacje o kwocie 

niezaangażowanych środków Funduszu jego dysponentowi.  

Dysponent Funduszu zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej informację o sumie 

środków niezaangażowanych ze wszystkich województw, które mogą być przeznaczone na 

dofinasowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia 

funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej. 

Po publikacji kwoty niezaangażowanych środków Funduszu w Biuletynie Informacji 

Publicznej wojewodowie będą mogli – w terminie 10 dni roboczych – wystąpić z wnioskiem 

do dysponenta Funduszu o przekazanie środków na objęcie dopłatą wniosków, które nie 

zostały nią objęte ze względu na wyczerpanie się limitu środków przyznanych na 

województwo.  

Wnioski będą realizowane według kolejności wpływu aż do wyczerpania się 

niezaangażowanych środków Funduszu. Wniosek na kwotę przekraczającą te środki będzie 

realizowany w części, do wyczerpania środków niezaangażowanych.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 15 lutego 2021 r. (druk 

sejmowy nr 2014).  

I czytanie projektu miało miejsce w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Projekt nie był przedmiotem istotnych zmian, po II 

czytaniu niezwłocznie przystąpiono do III czytania. Za przyjęciem ustawy głosowało 448 

posłów, przy 8 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 1 w pkt 2 w lit. c noweli, w art. 28 w ust. 4 ustawy użyto określenia „kwota 

środków Funduszu przewidzianych na województwo, o której mowa w art. 24 ust. 4”. W 

przepisie tym mowa jest jednak o „środkach przyznanych dla województwa”.  

Propozycja poprawki 



– 3 – 

w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w ust. 4 wyrazy „środków Funduszu przewidzianych na 

województwo” zastępuje się wyrazami „środków Funduszu przyznanych dla 

województwa”; 

 

2. W art. 2 noweli używa się pojęcia „dopłata z Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. W art. 6 w pkt 1 ustawy 

zmienianej wprowadzono skrót „dopłata”, który oznacza dopłatę do ceny usługi (do 

kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej wyrażonej w złotych w odniesieniu do 1 

wozokilometra).  

Zgodnie z § 154 Zasad techniki prawodawczej, dla oznaczenia określenia złożonego, 

składającego się z więcej niż jednego wyrazu, które wielokrotnie powtarza się w tekście 

aktu normatywnego, można wprowadzić jego skrót, przy czym skrót wprowadza się w 

tym przepisie tego aktu, w którym po raz pierwszy zostało użyte skracane określenie 

złożone.  

Skrót jest środkiem techniki prawodawczej, który nie ma zastosowania do aktów innych 

niż ten, w którym go wprowadzono, w tym również do przepisów epizodycznych, 

przejściowych lub dostosowujących ustawy zmieniającej. 

Propozycja poprawki 

w art. 2 wyrazy „dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej” zastępuje się wyrazami „dopłatą, o której mowa w art. 6 pkt 1 

ustawy zmienianej w art. 1”. 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


