
 

 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 92 26, faks 22 694 91 06, e-mail: Jakub.Zabielski@senat.gov.pl 

 

 
K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 23 maja 2019 r. 

Opinia do ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej 

(druk nr 1183) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa dokonuje istotnych zmian w zakresie zasad finansowania przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej, wprowadzając mechanizm wsparcia organizatorów 

publicznego transportu zbiorowego (jednostek samorządu terytorialnego) określonych 

w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2016, z późn. zm.). Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy (druk sejmowy 

nr 3411), powodem wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w ustawie jest problem 

z zapewnieniem dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla obywateli 

z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych 

jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie. 

Opiniowana ustawa reguluje sprawy związane z utworzeniem i funkcjonowaniem 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 

zasady dofinansowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów 

publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej. Przepisy ustawy nie znajdą zastosowania do przewozów 

realizowanych w ramach komunikacji miejskiej. 

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

będzie państwowym funduszem celowym. Środki Funduszu będą przeznaczone na 

dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów 
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autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie będzie przyznawane 

w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej. 

Dysponent Funduszu – minister właściwy do spraw transportu – będzie dokonywał 

podziału środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu. 

Podział będzie dokonywany na zasadach określonych w o rozporządzeniu Rady Ministrów. 

Wojewoda będzie zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Wojewódzkiego informację o maksymalnej kwocie dopłaty do 1 wozokilometra przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewidzianej dla danego 

województwa. 

Warunkiem uzyskania dopłaty będzie : 

1) sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie 

mniejszej niż 10%; 

2) zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Wojewoda będzie kontrolował sposób i terminowość wykonania zadania, na które 

została udzielona dopłata, mając na uwadze postanowienia umowy o dopłatę i umowy 

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotem kontroli 

będzie prawidłowość wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę oraz 

zgodność umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

z wymogami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

Opiniowana ustawa nowelizuje szereg ustaw, w tym: ustawę z dnia 27 października 

1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 

11 maja 2001 r. – Prawo o miarach, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 

ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawę 

z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 

towarów oraz ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Zmiany wprowadzane 

w wymienionych ustawach obejmują konsekwencje wynikające z rozwiązań zawartych 
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w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej. 

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Część 

przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r., a niektóre rozwiązania – 1 stycznia 2022 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 3411) pochodził z przedłożenia rządowego. Pierwsze czytanie projektu 

odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 15 maja 2019 r. Tego samego dnia projekt został 

skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej w celu rozpatrzenia. Na etapie prac w komisjach nie wprowadzono do projektu 

zmian istotnych z merytorycznego punktu widzenia. W drugim czytaniu zgłoszono 

kilkanaście poprawek, które ostatecznie nie uzyskały poparcia Izby. Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji (druk sejmowy nr 3461). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 2 pkt 6 – w przepisie tym ustawodawca definiuje pojęcie „przewóz o charakterze 

użyteczności publicznej”, pomimo tego, że nie używa go w ustawie. W opiniowanym 

akcie stosowane jest określenie „przewóz autobusowy o charakterze użyteczności 

publicznej” i to ono powinno być wyjaśnione w słowniczku. Nie można definiować 

czegoś, czego w ustawie nie ma. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 w pkt 6 po użytym po raz pierwszy wyrazie „przewóz” dodaje się wyraz 

„autobusowy”; 

 

2) art. 2 pkt 7 – w związku z tym, że określenie „umowa o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego” używane w opiniowanej ustawie oznacza to samo, 

co identyczne określenie użyte w ustawie podstawowej z dziedziny transportu 

zbiorowego, tj. ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 

definicja zawarta w art. 2 pkt 7 jest zbędna. Zgodnie z § 9 Zasad techniki prawodawczej 

(ZTP) w akcie należy posługiwać się określeniami użytymi w ustawie podstawowej dla 
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danej dziedziny spraw i w tym samym znaczeniu. Definicję formułuje się tylko 

wówczas, gdy ustawodawca postanawia zmienić znaczenie określenia, które zostało 

przyjęte w akcie podstawowym (§ 146 ust. 1 pkt 4 ZTP). 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 skreśla się pkt 7; 

 

3) art. 5 pkt 7 – kierując się § 156 ZTP, w szczególności ust. 3 tego paragrafu, w art. 5 

w pkt 7 należy w sposób jednoznaczny wskazać, że przyjęcie w zarządzanie wolnych 

środków państwowego funduszu celowego następuje na podstawie art. 78d ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zastosowanie techniki 

przedmiotowego określenia przepisów, do których się odsyła możliwe jest wyłącznie w 

przypadku określonym w § 156 ust. 4 ZTP, a więc wówczas, gdy ze względu na zakres 

regulacji danej instytucji, wyczerpujące wymienienie przepisów, do których się odsyła 

nie jest możliwe. 

Propozycja poprawek: 

w art. 5 w pkt 7 wyraz „przepisami” zastępuje się wyrazami „art. 78d ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r.” oraz po wyrazie „publicznych” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077, z późn. zm.)”; 

w art. 7 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)”; 

 

4) art. 10 ust. 2 pkt 3 – w związku ze sformułowaniem w art. 2 pkt 8 definicji pojęcia 

„wozokilometr”, nasuwa się pytanie dlaczego ustawodawca nie posługuje się tym 

pojęciem konsekwentnie w ustawie. Ponieważ wozokilometr jest jednostką pracy 

eksploatacyjnej, delegacja powinna upoważniać do określenia w rozporządzeniu ilości 

wozokilometrów zaplanowanych do wykonania, a nie pracę eksploatacyjną 

zaplanowywaną do wykonania. 

   Analogiczna uwaga odnosi się do art. 13 ust. 5  pkt 4, art. 16 ust. 4 pkt 3 i 

ust. 5, art. 24 ust. 6 pkt 3 i art. 27 ust. 2 pkt 4. 
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Propozycja poprawek: 

w art. 10 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) ilość wozokilometrów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej, zaplanowanych do wykonania w planach 

transportowych poszczególnych województw, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.”; 

 

w art. 13 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) ilość wozokilometrów na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane 

przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;”; 

 

w art. 16: 

a) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) ilość wozokilometrów na poszczególnych liniach komunikacyjnych, na których będą 

wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.”; 

b) w ust. 5 wyrazy „pracy eksploatacyjnej zaplanowanej” zastępuje się wyrazem 

„zaplanowanych”; 

 

w art. 24 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) planowaną ilość wozokilometrów na poszczególnych liniach komunikacyjnych, na 

których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności 

publicznej, w danym roku budżetowym;” 

 

w art. 27 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) ilość wozokilometrów na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane 

przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej;”; 

 

5) art. 11 pkt 1, tytuł rozdziału 2 w dziale III i art. 14 ust. 6 – kierując się § 10 ZTP (nakaz 

zachowania konsekwencji terminologicznej), w art. 11 pkt 1, w związku z art. 14 ust. 9, 

należy mówić o przekazywaniu dofinansowania, a nie jego wypłacie. Analogicznie art. 

14 ust. 6 powinien stanowić o wniosku o przekazanie dofinansowania, a nie o wniosku 

o przekazanie środków. Ponadto tytuł rozdziału 2 w dziale III, w celu zapewnienia jego 



– 6 – 

adekwatności do treści przepisów zgrupowanych w jednostce systematyzacyjnej (§ 62 

ust. 2 pkt 2 ZTP) powinien brzmieć: „Zasady przekazywania dofinansowania i dopłaty”. 

Propozycja poprawek: 

w art. 11 w pkt 1 wyraz „wypłaty” zastępuje się wyrazem „przekazywania”; 

w dziale III tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Zasady przekazywania dofinansowania 

i dopłaty”; 

w art. 14 w ust. 6 wyraz „środków” zastępuje się wyrazem „dofinansowania”; 

 

6) art. 12 ust. 2 – w związku z tym, że wozokilometr jest jednostką pracy eksploatacyjnej 

(art. 2 pkt 8 opiniowanej ustawy), błędnym jest użyte w przepisie sformułowanie 

„wozokilometr pracy eksploatacyjnej”. Ponadto, trudno uznać za prawidłowe 

sformułowanie „liczba wozokilometrów pracy eksploatacyjnej (…), wyrażonej 

w wozokilometrach”. Liczba wozokilometrów siłą rzeczy będzie wyrażona 

w wozokilometrach. 

Propozycja poprawki: 

w art. 12 w ust. 2 wyrazy „liczbę wozokilometrów pracy eksploatacyjnej na liniach 

komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

wyrażonej w wozokilometrach zaplanowanej” zastępuje się wyrazami „liczbę 

wozokilometrów na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej, zaplanowanych”; 

 

7) art. 12 ust. 3 – przepis ten powinien być zamieszczony w art. 13 po ust. 1. Przepis art. 12  

odnosi się bowiem do obowiązków informacyjnych dysponenta funduszu i wojewody, 

natomiast kwestie związane z wnioskiem o zawarcie umowy o dopłatę uregulowane są 

w art. 13. 

Propozycja poprawek: 

w art. 12  skreśla się ust. 3; 
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w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wniosek o zawarcie umowy o dopłatę doręczony po terminie, o którym mowa 

w art. 12 ust. 2, nie podlega rozpatrzeniu.”; 

 

8) art. 13 ust. 1 – w przepisie tym ustawodawca przewidział, że warunkiem uzyskania 

dopłaty będzie zawarcie umowy o dopłatę z właściwym wojewodą.  Umowa ta będzie 

zawierana na wniosek organizatora. W związku z tym przepisem nasuwa się pytanie, 

dlaczego i czy zgodne z wolą ustawodawcy jest pozostawienie adresatom swobody, co 

do treści wniosku o zawarcie umowy o dopłatę. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że 

w art. 24 ust. 4 ustawodawca zdecydował się określić treść wniosku o objęcie w danym 

roku budżetowym dopłatą, który to wniosek de facto odpowiada wnioskowi o zawarcie 

umowy z art. 13 ust. 1. 

 

9) art. 14 ust. 5 pkt 1 – w związku z tym, że termin złożenia wniosku o dopłatę będzie 

wynikał z umowy o dopłatę, a nie art. 14 ust. 1, proponuje się przyjęcie niżej 

sformułowanej poprawki uściślającej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 14 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „, o którym mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„wynikającego z umowy o dopłatę”; 

 

10) art. 17 ust. 4 – w związku z art. 2 pkt 1 (definicja pojęcia „cena usługi”), w art. 17 ust. 4 

należałoby mówić o cenie usługi, a nie kwocie deficytu. W myśl definicji, ceną usługi 

jest kwota deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej wyrażona w złotych w odniesieniu do 

1 wozokilometra. 

   Analogiczna uwaga dotyczy art. 24 ust. 6 pkt 4. 

Propozycja poprawki: 

w art. 17 ust. 4 wyrazy „kwoty deficytu pojedynczych linii komunikacyjnych w przewozach 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” zastępuje się wyrazami „ceny usługi”; 
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w art. 24 w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) planowaną cenę usługi na poszczególnych liniach komunikacyjnych, na których będą 

wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, w danym 

roku budżetowym;”; 

 

11) art. 17 ust. 10 – uwzględniając treść art. 17 ust. 5 i zasady posługiwania się spójnikami, 

proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki redakcyjnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 17 w ust. 10 wyrazy „albo pobranej” zastępuje się wyrazem „, pobranej”; 

 

12) dział IV – Przepisy epizodyczne – od dnia 1 marca 2016 r. zgodnie z § 15 pkt 4 ZTP, 

przepisy epizodyczne zamieszcza się w ustawie po przepisach zmieniających. ZTP 

przewidują od tego tylko jeden wyjątek, określony w § 29c. Wyjątek ten dotyczy ustawy 

epizodycznej. W związku z tym, art. 21–30 powinny być de facto zamieszczone w 

dziale VI ustawy, z uwzględnieniem oczywiście stosownej korekty tytułu tej jednostki 

systematyzacyjnej. 

   Należy przy tym zauważyć, że wbrew tytułowi działu VI – Przepisy 

przejściowe, dostosowujące i końcowe, w jednostce tej zamieszczone są również 

przepisy epizodyczne, inne niż zamieszczone w dziale IV. 

 

13) art. 25 ust. 1 pkt 3–6 – mając na uwadze, że wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 4 

będą mogły dotyczyć wyłącznie linii komunikacyjnych niefunkcjonujących co najmniej 

3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy (wynika to z art. 22 ust. 1 opiniowanej 

ustawy) oraz uwzględniając, że ustawodawca uznał ten fakt za oczywisty określając 

w art. 24 ust. 6 treść takiego wniosku, należałoby w art. 25 w ust. 1 w pkt 3–6 skreślić 

sformułowanie wskazujące, że przesłanki, o których mowa w tym przepisie, odnoszą się 

do linii niefunkcjonujących co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy.  

Propozycja poprawki: 

w art. 25 w ust. 1 w pkt 3–6 skreśla się wyrazy „,które nie funkcjonowały co najmniej 3 

miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy”; 
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14) art. 25 ust. 1 pkt 5 – określając przesłanki, które będzie brał pod uwagę wojewoda 

rozpatrując wniosek o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą, wskazano, że taką 

przesłanką będzie ilość zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych. Można 

mieć wątpliwość, czy przesłanka taka w dniu oceny wniosku jest możliwa do 

zweryfikowania. Przesłanka ta nie ma obiektywnego charakteru. Dane dotyczące 

zatrzymań na przystankach będą znane dopiero po uruchomieniu linii i po upływie 

przyjętego do obliczeń czasu. Wydaje się, że intencją ustawodawcy było, aby wojewoda 

uwzględniał, rozpatrując wniosek, ilość przystanków komunikacyjnych. Tę można 

określić znając trasę,  po której będą kursowały autobusy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 25 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „liczbę zatrzymań autobusów na przystankach” zastępuje 

się wyrazami „ilość przystanków”; 

 

15)  art. 27 ust. 2 pkt 5 – zapewne intencją było, aby umowa o dopłatę określała 

maksymalną kwotę dopłaty w wysokości nie wyższej niż określona we wniosku, 

o którym mowa w art. 24 ust. 4. Odesłanie zastosowane w przepisie może sugerować, że 

w art. 6 pkt 1 mowa jest o wniosku. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 wniosek, o którym 

mowa w analizowanym przepisie ma inną nazwę (wniosek o objęcie w danym roku 

budżetowym dopłatą, a nie wniosek o objęcie dofinansowaniem, o którym mowa 

w art. 6 pkt 1).  

Propozycja poprawki: 

w art. 27 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „o objęcie dofinansowaniem, o którym mowa w art. 6 

pkt 1” zastępuje się wyrazami „, o którym mowa w art. 24 ust. 4”; 

 

16) art. 28 ust. 3 – w przepisie tym uregulowano dwie niezależne kwestie. Nakazy 

wynikające z pierwszego i drugiego zdania mają dwóch różnych adresatów. Adresatem 

nakazu z pierwszego zdania jest dysponent funduszu, zaś adresatem nakazu z drugiego 

zdania jest wojewoda. W związku z tym, że każde ze zdań jest samodzielną myślą, 

zgodnie z § 55 ust. 4 ZTP, powinny być one zamieszczone w odrębnych ustępach. 

    Nie jest też jasne jakich wniosków art. 28 ust. 3 zdanie drugie dotyczy. Można 

założyć, że w przepisie tym ustawodawcy chodziło o dodatkowy wniosek, składany 
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wówczas gdy okaże się, że nie wszystkie środki na dany rok zostały wykorzystane. Jeśli 

analizowany przepis miałby dotyczyć wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 4 

w ogóle, należałoby ten przepis zamieścić w strukturze art. 24.  

    Jeśli art. 28 ust. 3 zdanie drugie mówi o dodatkowych wnioskach brakuje 

przepisu, który przewidywałby wprost, że takie wnioski będą mogły być składane. 

Przepis o minimalnym terminie na złożenia wniosku, trudno uznać za statuujący takie 

prawo. Interpretacji nie ułatwia art. 28 ust. 7, który przewiduje, że do dopłat stosuje się 

przepisy art. 25, przepisy wydane na podstawie art. 26 oraz przepisy art. 27. 

    Być może rozwiązaniem problemu byłaby niżej sformułowana poprawka. 

Propozycja poprawek: 

w art. 28: 

a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Wojewoda zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu wojewódzkiego dodatkowy termin na złożenie wniosku, o którym mowa w art. 24 

ust. 4, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 5 dni roboczych.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Do wniosków, o których mowa w art. 24 ust. 4, składanych w terminie, o którym 

mowa w ust. 3a, oraz dopłat stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ust. 5–7, art. 25, 

przepisy wydane na podstawie art. 26 oraz przepisy art. 27.”; 

 

17) art. 28 ust. 4 – w związku z tym, że ustawodawca odnosząc się do wniosku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 4, konsekwentnie stosuje technikę odesłania do wskazanego 

przepisu, należałoby się posłużyć tą techniką również w art. 28 ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

w art. 28 w ust. 4 wyrazy „o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą” zastępuje się 

wyrazami „,o których mowa w art. 24 ust. 4”; 

 

18) art. 31 pkt 2  lit. a, art. 37m ust. 3
1
 – rozumiejąc, z jakiego powodu dodawany do 

art. 37m ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 

o Krajowym Funduszu Drogowym przepis został oznaczony techniką indeksową, należy 
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zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 89 ZTP jest to nieprawidłowe. Za błędną należy uznać 

również technikę stosowania w akcie normatywnych równolegle dwóch różnych technik 

oznaczania dodawanych przepisów – tj. indeksowej i literowej; 

 

19) art. 31 pkt 3 i 4 – w związku z tym, że w nowelizowanych art. 37o ust. 2 i art. 37p ust. 2 

ustawodawca odnosząc się do Funduszu Kolejowego, nie wskazuje, że chodzi 

o Fundusz, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu 

Kolejowym, analogicznie powinien postąpić w zakresie Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Odesłanie do opiniowanej ustawy 

jest zbędne. 

    Analogiczna uwaga dotyczy art. 34 pkt 2, który nadaje nowe brzmienie 

art. 321i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

Propozycja poprawki: 

w art. 31: 

a) w pkt 3, w ust. 2, 

b) w pkt 4, w ust. 2 

– skreśla się wyrazy „, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”; 

 

w art. 34 w pkt 2, w ust. 2 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 

2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej”; 

 

20) art. 32 pkt 1 lit. b, w dodawanym art. 140ae ust. 4a, posłużono się błędną nazwą nowo 

tworzonego Funduszu. W dodawanym art. 140af  (art. 32 pkt 2 noweli) użyta nazwa jest 

prawidłowa. 

Propozycja poprawki: 

w art. 32 w pkt 1 w lit. b, w ust. 4a wyraz „autobusowych,” zastępuje się wyrazami 

„autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,”; 
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21) art. 37 pkt 2, art. 56 ust. 4 – niezgodne z § 156 ZTP jest odesłanie do „odrębnych 

przepisów”. Ponadto oczywiste jest, że to ustawodawca określa, jakie środki (wpływy) 

zasilają Krajowy Fundusz Drogowy lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Propozycja poprawki: 

 

w art. 37 w pkt 2, w ust. 4 skreśla się wyrazy „zgodnie z odrębnymi przepisami”; 

 

22) art. 39 pkt 1 lit. a, art. 23 ust. 1ba – dodawany do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych art. 23 ust. 1ba jest przepisem epizodycznym 

i w związku z tym, zgodnie z § 15 ZTP, nie powinien być on dodany do przepisów 

merytorycznych nowelizowanej ustawy, ale do jej rozdziału 9 – Przepisy epizodyczne, 

przejściowe i końcowe, jako np. art. 35b. Ewentualnie można rozważyć sformułowanie 

takiej regulacji epizodycznej w przepisach „czasowych” opiniowanej ustawy. 

    Ponadto dodawany ustęp sformułowano inaczej niż art. 23 ust. 1b, nie 

określono w nim bowiem do czego należy odnieść wskazany w przepisie procent. Mając 

na względzie komunikatywność aktu normatywnego w aspekcie interpretacyjnym, 

należałoby nadać dodawanemu przepisowi brzmienie analogiczne do brzmienia ust. 1b. 

Propozycja poprawki: 

w art. 39: 

a) w pkt 1 skreśla się lit. a, 

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) po art. 35a dodaje się art. 35b w brzmieniu: 

„Art. 35b. Minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego na lata 

2020–2022 wynosi 80% poziomu obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1.”.”; 

 

23) art. 44 ust. 3 i art. 45 – w związku z tymi przepisami nasuwa się pytanie, dlaczego 

w pierwszym z nich nie wskazano podmiotu zasilającego rachunek Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zaś w drugim 

wskazano, że odpowiedzialnym za dokonanie stosowanego zabiegu księgowego 

w odniesieniu do Funduszu Kolejowego będzie – BGK. W obu przypadkach źródło 

zasilenia będzie to samo – przychód z opłaty paliwowej. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 44 w ust. 3 po wyrazie „przekazywane” dodaje się wyrazy „przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego”; 

 

24) art. 49 – w art. 140ae ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym, do którego odsyła art. 49 opiniowanej ustawy stanowi o prowizji od 

pobranych kar pieniężnych, a nie o opłatach, karach albo grzywnach. Co więcej, art. 49 

powinien odsyłać do art. 140ae ust. 3, a nie ust. 4, ponieważ ten przepis jest podstawą 

otrzymania prowizji przez wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 49 wyrazy „i grzywny” zastępuje się wyrazami „, grzywny i prowizje” oraz wyrazy 

„art. 140ae ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 140ae ust. 3”; 

 

25) art. 53 ust. 3 i 4 – zapewne w art. 53 ust. 3 chodziło o przekroczenie limitu rocznych 

wydatków w pierwszym półroczu. Limit 65% po pierwszym półroczu zapewne zawsze 

będzie przekraczany. 

    Ponadto art. 53 ust. 4 jest zbędny. Oczywiste jest, że art. 53 ust. 3 nie znajdzie 

zastosowania, jeżeli nie zostanie przekroczony próg 65% limitu wydatków na dany rok 

w pierwszym półroczu. Wynika to jednoznacznie z tego przepisu. 

Propozycja poprawki: 

w art. 53: 

a) w ust. 3 wyrazy „po pierwszym” zastępuje się wyrazami „w pierwszym”, 

b) skreśla się ust. 4; 

 

26) art. 54 pkt 2 – w związku z tym, że art. 31 pkt 2 lit. a dotyczy wyłącznie ust. 3
1
 

dodawanego do art. 37m ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, należy dokonać niżej zaproponowanej korekty 

przepisu o wejściu w życie. 
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    Niezależnie od niżej sformułowanej poprawki, należy stwierdzić, że nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby art. 31 pkt 2 lit. a wszedł w życie w podstawowym terminie 

(po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy). Nie budzi bowiem wątpliwości, że 

ustawodawca dodaje do ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych 

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym przepis, który ma być zasadą. Zasada ta na 

mocy art. 37m ust. 3a i 3b będzie zawieszona do 31 grudnia 2021 r. W razie wątpliwości 

należałoby się posiłkować regułami: lex posterior generali non derogat legi priori 

speciali (w odniesieniu do ust. 3a) i lex specialis derogat legi generali (w odniesieniu do 

ust. 3b). Trzeba również wziąć pod uwagę, że w podstawowym terminie wejdzie 

w życie art. 31 pkt 2 lit. b i c.   

Propozycja poprawki: 

w art. 54 w pkt 2 skreśla się wyrazy „w zakresie ust. 3
1
”; 

albo 

w art. 54 w pkt 2 skreśla się wyrazy „i pkt 2 lit. a w zakresie ust. 3
1
”. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


