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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 19 kwietnia 2021 r.

        Znak sprawy: DTD-6.054.13.2021

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie senatora Krzysztofa Brejzy, złożone w dniu 19 lutego 2021 r. podczas 21. 
Posiedzenia Senatu RP (dot. pisma znak BPS/043-21-829/21 z dnia 23 lutego 2021 r.) w sprawie długości 
krajowych linii regularnej komunikacji autobusowej  w latach 2016 – 2020, przedstawiam poniższe 
informacje. 

W celu utrzymania jak największej sieci połączeń autobusowych w Polsce rząd aktywnie wspiera jednostki 
samorządu terytorialnego w organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Celowi temu 
służy ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej1, której przepisy weszły w życie z dniem 18 lipca 2019 r. 

Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeznaczone są 
na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej 
w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. 

Dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu przyczynia się do 
uruchamiania nowych linii komunikacyjnych, zwiększania dostępności komunikacji autobusowej dla 
pasażerów, również na obszarach, na których komunikacja ta obecnie nie istnieje lub nie funkcjonuje 
w wymiarze zaspokajającym podstawowe potrzeby obywateli.

Fundusz jest od lat pierwszym narzędziem wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego 
w organizacji publicznego transportu zbiorowego. Funkcjonowanie Funduszu zostało zaplanowane 
w perspektywie wieloletniej. Od 2020 r. roku kwota planowanych przychodów Funduszu wynosi corocznie 
800 mln zł, co pozwala na systematyczne uruchamianie regularnych linii autobusowych w przewozach 
o charakterze użyteczności publicznej.

W 2019 r. dopłatą z Funduszu objęto 1500 linii komunikacyjnych o łącznej długości 55 857,11 km. Łączna 
wielkość pracy eksploatacyjnej na ww. liniach wynosiła 17 243 199,18 wozokilometrów.

W 2020 r. dopłatą z Funduszu zostało objęte zostało 3 144 linie komunikacyjne o łącznej długości 
112 098,42 km, a wielkość pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych objętych w 2020 r. dopłatą 
wyniosła 85 023 657,79 wozokilometrów.

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, z późn. zm.



W ramach przeprowadzonych do tej pory naborów wniosków, dopłatą z Funduszu w 2021 r. objęto 3 864 
linie komunikacyjne o łącznej długości 134 049,39 km. Łączna wielkość pracy eksploatacyjnej na liniach 
objętych w 2021 r. dopłatą z Funduszu, wynikająca ze złożonych wniosków, wynosi 149 774 900,58 
wozokilometrów. 

Powyższe dane wskazują na rosnące zainteresowanie organizatorów publicznego transportu tym 
programem i uruchamianie przez nich nowych linii komunikacyjnych przy wsparciu Funduszu. Przyczynia się 
do systematycznego zwiększania dostępności transportu zbiorowego dla obywateli. 

Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury informuje, że resort nie gromadzi we własnym zakresie danych 
dotyczących długości linii regularnej komunikacji autobusowej innych niż objęte dopłatą z Funduszu, 
w poszczególnych latach.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Rafał Weber

Sekretarz Stanu
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