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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 20 października 2021 r.

       Znak sprawy: DTD-6.054.66.2021

Szanowny Pan
prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na przesłane przy piśmie z dnia 13 września 2021 r. znak sprawy: BPS/043-29-1224/21 
oświadczenie złożone przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką podczas 29 posiedzenia Senatu RP          
w dniu 10 września 2021 r., dotyczące wykluczenia komunikacyjnego w Polsce, przedstawiam poniżej 
następujące informacje.

System organizacji przewozów autobusowych w Polsce w chwili obecnej ma dwojaki charakter. Zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1371), organizatorami publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych są jednostki 
samorządu terytorialnego oraz ich związki na poziomie gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku 
powiatów, związku powiatowo-gminnego, związku metropolitalnego lub województwa. Zadaniem 
organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest planowanie rozwoju transportu, organizowanie 
transportu zbiorowego oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na swoim obszarze. Przy 
zamawianiu usług o charakterze użyteczności publicznej organizator publicznego transportu zbiorowego 
powinien się kierować przede wszystkim potrzebą zaspokojenia oczekiwań komunikacyjnych swoich 
mieszkańców. W tym miejscu należy podkreślić, że minister właściwy do spraw transportu jest 
organizatorem publicznego transportu zbiorowego wyłącznie w zakresie przewozów kolejowych.  

Przewozy pasażerskie realizowane są również przez przedsiębiorców transportowych świadczących usługi 
komercyjne, podejmowane z inicjatywy własnej przewoźników autobusowych. Istotnym warunkiem  
prowadzenia takiej działalności jest odpowiedni potok podróżnych, który daje możliwość uzyskiwania 
przychodów ze sprzedaży biletów na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów ich świadczenia. 

Do 2019 r. w Polsce dominowały przewozy uruchamiane przez przewoźników komercyjnych. Jednostki 
samorządu terytorialnego nie podejmowały się organizacji przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej, argumentując swoje decyzje brakiem wsparcia finansowego na uruchomienie takich przewozów. 
W celu zachęcenia samorządów do organizacji połączeń autobusowych, resort infrastruktury przygotował 
skuteczne mechanizmy wsparcia finansowego, które zawarte są w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 717 i 802). Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 18 lipca 2019 r. Fundusz jest pierwszym na tak 
dużą skalę narzędziem wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w organizacji publicznego 
transportu zbiorowego. 

Ustawa przewiduje wsparcie ze środków budżetowych dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego 
na uruchamianie nowych linii komunikacyjnych oraz odtworzenie połączeń, które zostały zlikwidowane 
(z wyłączeniem przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej). Wsparcie jest przekazywane
za pośrednictwem wojewodów jako dofinansowanie przez rząd zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie autobusowej komunikacji publicznej. W ramach Funduszu organizatorzy otrzymują 
dopłatę do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej.



W 2019 r. częściowo sfinansowanych ze środków Funduszu zostało 1 228 linii komunikacyjnych, 
a Wojewodowie wydatkowali kwotę 10.032.758,86 zł. W ramach środków wydatkowych przez Wojewodów 
na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych                
o charakterze użyteczności publicznej, w 2020 r. dopłatę przekazano 435 organizatorom publicznego 
transportu zbiorowego. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej wykonywane były       
na 2 834 liniach komunikacyjnych, które zostały częściowo sfinansowane ze środków Funduszu. 
Wojewodowie wydatkowali kwotę w wysokości 139 055 152,59 zł z puli 800 000 000 zł. 

Ministerstwo Infrastruktury obserwuje stale rosnące zainteresowanie organizatorów publicznego transportu 
zbiorowego tym programem. W ramach przeprowadzonych do tej pory naborów wniosków o objęcie w 2021 
roku dopłatą z Funduszu, dopłatą objęto 4 080 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów 
kwota dopłaty wynosi 435 993 128,69 zł.

Szczegółowe dane w podziale na województwa przedstawiam w poniższej tabeli.

Warto również podkreślić, że z inicjatywy resortu infrastruktury znowelizowane zostały przepisy ustawy 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, wzmacniające 
wsparcie finansowe ze środków budżetowych dla jednostek samorządu terytorialnego na uruchamianie 
nowych linii komunikacyjnych. W związku z tym, od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. zwiększono 
kwotę dopłaty z Funduszu do 1 wozokilometra z kwoty nie wyższej niż 1 zł do kwoty nie wyższej niż 3 zł. 
Jednocześnie resort infrastruktury, w ramach dalszego wsparcia samorządów w skutecznym organizowaniu 
autobusowego transportu publicznego, planuje przedłużenie obowiązywania zwiększonej kwoty dopłaty        
na kolejne lata.

2021 rok
województwo liczba linii komunikacyjnych 

objętych dopłatą
wnioskowana kwota dopłaty (na podstawie 
wniosków o objęcie w 2021 roku dopłatą)

dolnośląskie 264 29 451 674,38 zł
kujawsko - pomorskie 326 31 162 249,34 zł
lubelskie 242 13 435 714,03 zł
lubuskie 77 7 854 151,00 zł
łódzkie 204 30 225 692,82 zł
małopolskie 166 24 222 715,11 zł
mazowieckie 539 61 560 075,02 zł
opolskie 199 17 884 856,24 zł
podkarpackie 342 50 340 358,14 zł
podlaskie 143 18 000 713,37 zł
pomorskie 384 42 255 305,35 zł
śląskie 210 49 202 826,00 zł
świętokrzyskie 264 17 536 489,74 zł
warmińsko - 
mazurskie

164 11 743 343,08 zł
wielkopolskie 330 13 697 578,10 zł
zachodniopomorskie 226 17 419 386,97 zł
RAZEM 4 080 435 993 128,69 zł



Poniżej przedstawiam informacje o środkach Funduszu, które zostały przyznane dla poszczególnych 
województw na 2019, 2020 i 2021 rok.  

województwo

kwota środków Funduszu  
przyznana dla 

województwa na 2019 rok 
(w zł)

kwota środków Funduszu  
przyznana dla 

województwa na 2020 rok 
(w zł)

kwota środków Funduszu  
przyznana dla 

województwa na 2021 rok 
(w zł)

dolnośląskie 20 194 015,24 52 247 884,20 52 390 110,90
kujawsko-pomorskie 18 498 597,84                      49 695 035,11 49 293 719,73 
lubelskie 24 246 395,01 66 360 613,11 66 870 491,00 
lubuskie 13 173 440,89 36 664 830,37 35 679 074,13 
łódzkie 15 586 487,12 44 161 530,65 44 337 347,24 
małopolskie 16 158 111,16 42 129 687,24 41 453 635,28 
mazowieckie 19 705 448,76 68 207 276,50 64 096 067,64 
opolskie 11 638 440,47 31 045 690,35 30 555 334,88 
podkarpackie 19 640 405,80 52 251 118,46 50 389 184,96 
podlaskie 24 818 469,49 52 187 751,05 51 572 414,37 
pomorskie 15 813 935,77 41 213 540,28 42 280 365,56 
śląskie 18 386 185,25 49 734 533,35 52 252 878,58 
świętokrzyskie 21 484 820,55 55 620 352,93 54 773 449,80
warmińsko-mazurskie 22 912 917,13 58 817 753,08 63 368 048,78 
wielkopolskie 19 823 272,26 52 159 421,56 53 021 294,91
zachodniopomorskie 17 919 057,25 47 502 981,76 47 666 582,24 
RAZEM 300 000 000,00                    800 000 000,00                    800 000 000,00

Pojawienie się COVID-19 istotnie wpłynęło na wiele obszarów działalności gospodarczej, w tym negatywne 
skutki pandemii szczególnie odczuli przewoźnicy realizujący autobusowe przewozy osób oraz organizatorzy  
i operatorzy publicznego transportu zbiorowego. Spadek zainteresowania ze strony pasażerów spowodował 
zmniejszenie wpływów do budżetu samorządów z tytułu sprzedanych biletów, co przyczyniło się                     
do zwiększenia kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w okresie pandemii. 

Dodatkowo, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzone zostały 
ograniczenia w liczbie pasażerów, którzy mogą być przewożeni w tym samym czasie środkami publicznego 
transportu zbiorowego. Należy wskazać, że od 26 czerwca 2021 r. wskazane ograniczenia nie obowiązują, 
co stworzyło przewoźnikom autobusowym warunki do powrotu do funkcjonowania, porównywalnego sprzed 
okresu pandemii COVID-19.

Rząd opracował i wdrożył środki pomocowe dedykowanie firmom branży transportu autobusowego. 
W związku z tym, przedsiębiorcy autobusowi mogli ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. 
Możliwe było także uzyskanie ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek ZUS czy też rozłożenie       
na raty należności bez opłaty prolongacyjnej. Uzupełnieniem powyższych działań była również Polityka 
Nowej Szansy mająca na celu długotrwałą ochronę firm, które są w trakcie postępowania upadłościowego 
lub stają wobec groźby likwidacji. 

Obecnie, w wyniku notyfikacji przez władze polskie programu pomocowego i uzyskania zgody Komisji 
Europejskiej na stosowanie tego programu, przewoźnicy i operatorzy przewozów innych niż 
komunikacja miejska, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe mające na celu 
zrekompensowanie utraconych przychodów w związku z wprowadzonymi w czasie pandemii ograniczeniami 
w zakresie liczby pasażerów mogących jednocześnie korzystać z autobusu jako środka transportu.

Wysokość przekazywanego wsparcia jest uzależniona od poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów 
w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną za poszczególne miesiące obowiązywania ograniczeń 
w zakresie liczby przewożonych pasażerów w roku 2021 r., w stosunku do poniesionych kosztów 
i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za ten sam miesięczny 
okres roku 2019. Wskazane wsparcie jest wypłacane przez poszczególnych marszałków województw. 



Niezależnie od powyższego, beneficjenci tego programu, podobnie zresztą jak wszyscy przewoźnicy 
i operatorzy świadczący usługi przewozowe inne niż w ramach komunikacji miejskiej, mogą – po spełnieniu 
określonych warunków – otrzymać ze środków publicznych rekompensatę utraconych przychodów z tytułu 
nałożonego na nich obowiązku honorowania ulg ustawowych przysługujących m.in osobom 
niepełnosprawnym, ich opiekunom, dzieciom i młodzieży, kombatantom i inwalidom wojennym i wojskowym.

Przedstawione powyżej dane statystyczne świadczą o skuteczności Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zwiększenia dostępności pasażerów         
do autobusowych połączeń komunikacyjnych w Polsce. Dofinansowanie przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej ze środków Funduszu przyczynia się do uruchamiania nowych linii komunikacyjnych 
również na obszarach, na których komunikacja ta nie istniała lub nie funkcjonowała w wymiarze 
zaspokajającym podstawowe potrzeby obywateli, a obecnie obowiązująca zwiększona do wysokości 3 zł 
kwota dopłaty z Funduszu jest bardzo istotnym elementem likwidacji białych plam transportowych               
na komunikacyjnej mapie Polski, szczególnie na obszarach oddalonych od aglomeracji miejskich. 

Informuję, że w chwili obecnej resort infrastruktury nie prowadzi prac w zakresie opracowania dodatkowych 
programów wsparcia w zakresie uruchamiania nowych połączeń autobusowych. Fundusz rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest skutecznym programem pomocowym, 
a prace legislacyjne mające na celu przedłużenie na rok 2022 zwiększonej do wysokości 3 zł kwoty dopłaty 
z Funduszu pozwolą samorządom na kontynuację planowania rozwoju przewozów autobusowych na swoim 
obszarze. 

Z poważaniem, 

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Rafał Weber

Sekretarz Stanu
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