Uzasadnienie
Projektowane przepisy ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej wprowadzają istotne zmiany w zakresie 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.). Powodem wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w projekcie 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.
Zgodnie z art. 1 ustawa reguluje sprawy związane z utworzeniem i funkcjonowaniem
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz
zasady dofinansowania ze środków Funduszu zadań własnych organizatorów publicznego
transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej.
Art. 2 ust. 1 wprowadza pojęcie „ceny usługi”. Pojęcie to oznacza kwotę deficytu pojedynczej
linii o charakterze użyteczności publicznej wyrażoną w złotych w odniesieniu do
1 wozokilometra. W ust. 2 zostało określono w jaki sposób należy rozumieć kwotę deficytu.
Jest to kwota rekompensaty pomniejszona o rozsądny zysk obliczony zgodnie z przepisami
rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
Zdefiniowanie pojęcia „ceny usługi” oraz „kwoty deficytu” jest niezbędne dla określenia
przedmiotu dopłat oraz jednolitego ich stosowania przez organizatorów w ramach
przedmiotowej ustawy.
W art. 3 znajdują się definicje pojęć stosowanych w projektowanej ustawie. Art. 3 przesądza,
że pojęcia takie jak „organizator”, „operator”, „plan transportowy”, „przewóz o charakterze
użyteczności” odpowiadają znaczeniu, jakie im nadano w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435).
Z definicji organizatora wyłączono ministra właściwego do spraw transportu, ponieważ
Fundusz dedykowany jest wyłącznie organizatorom publicznego transportu zbiorowego
w zakresie przewozów drogowych tj. jednostek samorządu terytorialnego. Minister właściwy
do spraw transportu jest natomiast odpowiedzialny wyłącznie za organizację przewozów
kolejowych.
W art. 3 określono, że Fundusz zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego
będącym państwową instytucją finansową specjalizującą się w obsłudze sektora finansów
publicznych.
Art. 4 projektowanej ustawy określa cel powstania Funduszu. Fundusz będzie gromadził
środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów publicznego
transportu zbiorowego dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu
zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Zgodnie z art. 5 środki Funduszu pochodzą z budżetu państwa, odsetek od dopłat zwróconych
na rachunek Funduszu, a także odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu.
Dozwolone będzie ponadto gromadzenie środków z darowizn i zapisów oraz innych źródeł.
Taka konstrukcja ma zapewnić optymalne skapitalizowanie aktywów pozwanie na rachunku
Funduszu.
Art. 6 określa cel na jaki mają być przeznaczone środki zgromadzone w Funduszu. Środki
Funduszu przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych organizatorów jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności
publicznej oraz wypłatę wynagrodzenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego za obsługę

Funduszu. Sprecyzowanie przeznaczenia środków Funduszu ma za zadanie ujednolicenie
sposobu oraz celu ich wykorzystania.
Art. 7 ust. 1 wskazuje, że podziału środków na dany rok budżetowy dla poszczególnych
województw, zgromadzonych na rachunku Funduszu, dokona minister właściwy do spraw
transportu. Podział ten zostanie dokonany po zaakceptowaniu planu finansowego Funduszu
przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 wprowadza delegację ustawową dla wydania przez Radę Ministrów
rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu podziału środków . Przy podziale środków
zgromadzonych w Funduszu będzie brana pod uwagę powierzchnia województwa, liczba
mieszkańców województwa, długość linii komunikacyjnych, na których będą realizowane
przewozy o charakterze użyteczności publicznej oraz praca przewozowa wyrażona
w wozokilometrach zaplanowana do wykonania w planach transportowych poszczególnych
województw.
Przepisy art. 7 zapewnią właściwy podział środków Funduszu przez ministra właściwego do
spraw transportu w oparciu o precyzyjnie wskazane kryteria.
Art. 8 zobowiązuje ministra właściwego do spraw transportu do niezwłocznego przekazania
wojewodom informacji o podziale środków przeznaczonych dla danego województwa,
zaplanowanych na dofinansowanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności
publicznej w danym województwie. Przepis ma na celu usprawnienie przekazywania
informacji o środkach przydzielonych dla danego województwa.
W art. 9 ust. 1 zobowiązuje wojewodę do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Wojewódzkiego informacji o maksymalnej kwocie dopłaty do 1 wozokilometra
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota ta będzie wynikiem
podziału środków zaplanowanych na dofinansowanie autobusowych przewozów
o charakterze użyteczności publicznej w danym województwie przez liczbę wozokilometrów
pracy przewozowej zaplanowaną do wykonania w planie transportowym danego
województwa. Przepis określa sposób podziału środków Funduszu przypadających dla
danego województwa z uwzględnieniem pracy przewozowej zaplanowanej w danym
województwie.
W art. 9 ust. 2 określono, że środki Funduszu są przekazywane po zawarciu umowy pomiędzy
wojewodą a organizatorem.
Natomiast ust. 3 przedstawia elementy jakie będzie zawierała przedmiotowa umowa. Do
obligatoryjnych umowy elementów należy określenie:
- linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe
o charakterze użyteczności publicznej;
- długości linii komunikacyjnych, na których będą realizowane przewozy o charakterze
użyteczności publicznej;
- częstotliwości połączeń komunikacyjnych, na których będą realizowane przewozy
o charakterze użyteczności publicznej;
- wielkości pracy przewozowej wyrażonej w wozokilometrach wykonywanej na tych
liniach;
- przewidywanej kwotę dofinansowania;
- sposobu i terminów przekazywania środków;
- termin i sposób rozliczenia środków;
- termin i zasady zwrotu niewykorzystanych środków;
- wzoru wniosku o dopłatę;
- wzoru rozliczenia środków;
- sposobu i trybu kontroli wydatkowania środków określonych w umowie.

Ust. 4 stanowi delegację dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania
rozporządzenia określającego wzór umowy zawieranej pomiędzy wojewodą a organizatorem
w celu wypłaty dofinansowania.
Przepisy art. 9 zapewnią przejrzystość procesu przekazywania, rozliczania, zwrotu środków
Funduszu oraz kontroli ich wydatkowania.
Art. 10 przesądza, że środki wypłacane w ramach funduszu nie stanowią dotacji
podlegających szczególnym zasadom rozliczania środków z budżetu państwa, budżetu
jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczonych
na dofinansowanie realizacji zadań publicznych.
Art. 11 określa zadania Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie spraw związanych
z prowadzeniem Funduszu, w tym obsługi bankowej Funduszu.
Ust. 2 wskazanego art. wprowadza obowiązek zawarcia umowy przez ministra właściwego do
spraw transportu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prowadzenie Funduszu.
Jednocześnie określone zostały elementy wskazanej umowy.
Ust. 3 stanowi, że Bankowi Gospodarstwa Krajowego przysługuje wynagrodzenie prowizyjne
z tytułu prowadzenia Funduszu, które jest finansowane ze środków finansowych Funduszu.
W ust. 4 znajduje się delegacja do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia
określającego wysokość wynagrodzenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu
prowadzenia Funduszu.
Przepisy art. 11 mają na celu określenie zdań Banku Gospodarstwa Krajowego i sposobu jego
wynagradzania z tytułu prowadzenia Funduszu.
Stosownie do art. 12 Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza roczny plan finansowy
Funduszu w celu przejrzystości jego funkcjonowania. Jednocześnie BGK corocznie, nie
później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy
Funduszu ma obowiązywać, uzgadnia projekt planu z ministrem właściwym do spraw
transportu, a następnie przekazuje do akceptacji ministra właściwego do spraw finansów
publicznych. Jednocześnie zgodnie z dyspozycją ust. 5 w przypadku zmiany planu
finansowego wymagane jest uzgodnienie ministra właściwego do spraw transportu przy
akceptacji ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Art. 13 ust. 1 stanowi o obowiązku spoczywającym na Banku Gospodarstwa Krajowego
w zakresie składania sprawozdania z zakresu realizacji rocznego planu finansowego
Funduszu. Sprawozdanie za poprzedni rok będzie musiało być przedłożone w terminie do
31 marca każdego roku. W ust. 2 znajduje się delegacja dla ministra właściwego do spraw
transportu do wydania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych rozporządzenia określającego wzór sprawozdania z wykonania rocznego planu
finansowego Funduszu. Określenie wzoru sprawozdania w drodze rozporządzenia zapewni
jednolitość, przejrzystość i szczegółowości zawartych w nim informacji i danych.
Przepisy art. 12 i 13 zapewnią przejrzystość funkcjonowania Funduszu w oparciu
o planowanie finansowe i sprawozdawczość z uwzględnieniem funkcji kontrolnej ministra
właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
których odpowiednio akceptacja i uzgodnienie planu finansowego są niezbędne dla
funkcjonowania Funduszu.
W art. 14 zostały określone zasady udzielania dopłaty ze środków Funduszu. Stosownie do
dyspozycji ust. 1 organizator (jednostka samorządu terytorialnego) może uzyskać ze środków
Funduszu dofinansowanie w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze
użyteczności publicznej po złożeniu wniosku do właściwego wojewody.

Kwota dopłaty została ustalona w ust. 2 i będzie wynosić nie więcej niż 0,80 zł do
1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.
Istotny warunek został określony w ust. 3. Organizator będzie zobowiązany do sfinansowania
ze środków własnych kwotę deficytu linii o charakterze użyteczności publicznej w kwocie nie
mniejszej niż 30%.
W ust. 4 wskazano, że maksymalna kwota dopłaty jest uzależniona od wysokości środków
przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu i nie może
przekroczyć kwoty zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Wojewódzkiego właściwego dla linii komunikacyjnej objętej dopłatą.
Art. 14 wskazuje na jakich zasadach oraz w jakiej wysokości będą udzielane dopłaty
z Funduszu, co zapewni jednolity sposób przekazywania środków Funduszu dla wszystkich
organizatorów.
Art. 15 i 16 określa zasadach wypłaty dopłaty.
Art. 15 ustawy szczegółowo określa tryb postępowania z wnioskiem złożonym przez
organizatora o dopłatę. Proponowane przepisy jasno określą obowiązki wszystkich
podmiotów zaangażowanych w proces przekazania środków Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych.
W ust. 1 wskazano, że organizator jest obowiązany do przedłożenia wojewodzie wniosku
o dopłatę wraz z rozliczeniem do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego
dotyczy wniosek.
W ust. 2 została określona procedura postępowania z ww. wnioskiem przez wojewodę. Po
sprawdzeniu poprawności wniosków i rozliczeń oraz ich weryfikacji wojewoda będzie
występował do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie do ostatniego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek o przekazanie środków na rachunek
swój rachunek. W przypadku gdy wnioski i rozliczenia będą błędnie sporządzone
przesadzono, że będą one odsyłane do organizatorów w celu dokonania korekty.
Natomiast art. 16 określa obowiązki organizatora, któremu została udzielona dopłata,
w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej otrzymanych środków z Funduszu oraz
rozliczenia przekazanych dopłat. Organizator, któremu została udzielona dopłata, jest
obowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków
Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków oraz przekazania rozliczenia
dopłaty w zakresach rzeczowym i finansowym w terminie określonym w umowie.
Przepisy zawarte w art. 15 i 16 mają charakter proceduralny precyzując sposób postępowania
wszystkich podmiotów uczestniczących w przekazywaniu środków z Funduszu i zapewniają
przejrzystość jego funkcjonowania.
W art. 17 określono zasady wypłaty niewykorzystanych środków z Funduszu.
Stosownie do ust. 1 wojewoda dokonuje analizy zaangażowania środków Funduszu
w podziale na kwartały.
W ust. 2 określone, że w przypadku, gdy w danym kwartale nie zostaną wykorzystane
w całości wojewoda zamieszcza informacje na swojej stronie podmiotowej o kwocie
środków, które mogą być przeznaczone na zorganizowanie dodatkowych przewozów.
Jednocześnie zgodnie z ust. 3 organizator będzie mógł wystąpić o dodatkowe środki w celu
uruchomienia połączeń o charakterze użyteczności publicznej wystąpi zakłócenie w
świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub ryzyko powstania takiej
sytuacji z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować

terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego
transportu zbiorowego.
W art. 17 ust. 4 zawarta jest delegacja ustawowa do wydania przez ministra właściwego do
spraw transportu rozporządzenia w określającego wzór wniosku o przyznanie dodatkowych
środków przeznaczonych na organizację nieuruchomionych linii komunikacyjnych.
Zgodnie z ust. 5 wojewoda umieszcza w BIP informacje o maksymalnej kwocie dopłaty do
1 wozokilometra dodatkowo uruchomionych przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej wynikającej z podziału niewykorzystanych środków finansowych.
Kwota ta wynika z podziału niewykorzystanych środków zaplanowanych na dofinansowanie
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w danym województwie
przez liczbę wozokilometrów pracy przewozowej zaplanowaną do wykonania na
zaproponowanych do uruchomienia liniach komunikacyjnych Kwota ta nie może być wyższa
niż kwota o której mowa w art. 14 ust. 2 tj. 0,80 zł.
Ust. 6 wskazuje, że wypłaty niewykorzystanych środków Funduszu stosuje się odpowiednio
przepisy art. 9 ust. 2-4 dotyczące umów zawieranych pomiędzy wojewodą a organizatorem
w celu przekazania dopłaty.
Art. 17 optymalizuje sposób wykorzystania środków Funduszu zapewniając, że środki
niewykorzystane w danym kwartale będą mogły zostać przeznaczone na zorganizowanie
dodatkowych przewozów. Zapewni to racjonalne wydatkowanie środków Funduszu
umożliwiając ich ponowną alokację dla organizatorów, którzy wykażą potrzebę uruchomienia
za ich pomocą dodatkowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
Art. 18 szczegółowo określa zasady zwrotu dopłaty.
Przepisy ust. 1 określają sankcję w sytuacji, gdy dofinansowanie zostało wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Taka
dopłata wraz z odsetkami podlega zwrotowi do Funduszu w terminie 15 dni od dnia
stwierdzenia jednej z okoliczności, o których mowa powyżej.
Ust. 2-4 szczegółowo przedstawia przypadki, w których przekazana dopłata podlega
zwrotowi.
Ust. 5 określa przypadki, zgodnie z którymi dopłata podlega zwrotowi do Funduszu.
Ust. 6 przewiduje terminy w jakich nalicza się odsetki od dopłaty podlegającej zwrotowi.
W ust. 7 wskazano, ze w przypadku nie dokonania zwrotu dopłaty w terminie 15 dni
wojewoda wydaje decyzję określającą kwotę zwrotu i termin od którego nalicza się odsetki.
Wojewoda będzie zobowiązany do poinformowanie o wydanej decyzji Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz ministra właściwego do spraw transportu.
Ust. 8 określa sposób zwrotu ww. dopłaty oraz termin.
W ust. 9 wskazano, ze odwołania od decyzji wojewody dotyczącej zwrotu dopłaty będzie
rozpatrywał minister właściwy do spraw transportu.
Ust. 10 stanowi, że do ww. decyzji wojewody stosuje się przepisy ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego.
Ust. 11 przesądza, że do spraw dotyczących zwrotu dopłaty wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem albo pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy
działu III ustawy – Ordynacja podatkowa.

Art. 18 ma na celu przeciwdziałanie nieprawidłowemu wykorzystaniu środków Funduszu
wskazując, że środki pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi według określonej procedury.
Art. 19 dotyczy kontroli sposobu wykonywania zadania na które zostało udzielone
dofinansowanie przeprowadzanych przez wojewodę.
Art. 19 ust. 1 nakłada na wojewodę obowiązek kontroli sposobu terminowości wykonania
zadania na które zostało udzielone dofinansowanie, z uwzględnieniem postanowień umowy
zawartej z organizatorem dot. dofinansowania.
W ust. 2 określono przedmiot kontroli wykonywanej przez wojewodę. Wojewoda będzie
kontrolował prawidłowość wykorzystania dopłaty, pod względem zgodności z umową
zawartą między z organizatorem. Elementem kontroli prawidłowości wykorzystania dopłaty
jest także kontrola umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
zawieranych pomiędzy operatorami a organizatorami.
W ust. 3 nałożono na wojewodę obowiązek sporządzenia planu kontroli i zobowiązano
wojewodę do sprawdzenia poprawności wydatkowania co najmniej 5% środków
przekazanych przez wojewodę organizatorom u co najmniej u 15% organizatorów
funkcjonujących w województwie.
Zgodnie z ust. 4 wojewoda będzie miał także możliwość zarządzenia kontroli doraźnej, nie
znajdującej się w sporządzonym planie kontroli.
Art. 19 zapewnia właściwy nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków Funduszu
dając wojewodzie odpowiednie narzędzia kontrolne w tym zakresie.
W art. 20 określono obowiązki wojewody i organizatorów dotyczące sprawozdawczości.
W ust. 1 zobowiązano wojewodę do przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw
transportu sprawozdania z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie
w danym województwie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Wojewoda
będzie sporządzał ww. informacje na podstawie sprawozdań przekazanych przez
organizatorów. Wojewoda będzie zobowiązany do przedstawienia sprawozdania do dnia
31 marca każdego roku.
W ust. 2 znajduje się delegacja dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia
w drodze rozporządzenia wzorów ww. sprawozdań. Określenie wzorów ww. sprawozdań
zapewni jednolitości danych i informacji przekazywanych przez organizatorów oraz
wojewodów.
Przepisy art. 20 zapewniają odpowiedni przepływ informacji dotyczących realizacji zadań, na
które zostało udzielone dofinansowanie, do czego przyczynia się właściwa sprawozdawczość
z udziałem organizatorów i wojewody.
Art. 21 określa, że do dnia 31 grudnia 2021 r. tj. do momentu rozpoczęcia funkcjonowania
wypłata środków Funduszu będzie się odbywała na podstawie przepisów epizodycznych
określonych w kolejnych artykułach.
W art. 22 ust. 1 przesądzono kto będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie ze środków
Funduszu od momentu wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. W ww.
okresie dofinansowanie będzie przysługiwało:
- organizatorowi, który przed wejściem w życie niniejszej ustawy, dokonał wyboru
operatora w trybie art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym i uzyskał zgodę właściwej rady jednostki samorządu
terytorialnego lub

-

organizatorowi, który po wejściu w życie niniejszej ustawy zawarł umowę
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym i uzyskał zgodę właściwej rady jednostki samorządu terytorialnego.

W ust. 2 wskazano, że kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 1,00 zł do
1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.
W ust. 3 zobowiązano organizatora do sfinansowania ze środków własnych kwotę deficytu
linii o charakterze użyteczności publicznej w kwocie nie mniejszej niż 30%.
Ust. 4 określa, że dofinansowanie będzie udzielane do wysokości środków zgromadzonych na
rachunku Funduszu w danym roku budżetowym.
W ust. 5 przesadzono, ze o przyznaniu dopłaty będzie decydowała kolejność wpływu
wniosków organizatorów wraz z rozliczeniami do właściwego wojewody.
W ust. 6 znajduje się delegacja dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania
rozporządzenia, w którym zostanie określony wzór ww. wniosku. Określenie wzoru tego
wniosku w drodze rozporządzenia zapewni jednolitość danych i informacji zawartych we
winsoku.
W art. 23 został określony tryb postępowania ze złożonymi wnioskami.
W ust. 1 wskazano, że organizator składa wniosek o dopłatę do właściwego wojewody.
Ust. 2 wskazuje sposób postępowania ze złożonymi wnioskami przez wojewodę. Wojewoda
jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności wniosku oraz jego weryfikacji w terminie do
10 dnia każdego miesiąca. Następnie wojewoda sporządza zestawienie złożonych wniosków
i przekazuje je do Banku Gospodarstwa Krajowego.
W ust. 3 określono elementy zestawienia składanego przez wojewodę do Banku
Gospodarstwa Krajowego. Zestawienie będzie zawierało:
- datę wpływu wniosku;
- nazwę organizatora;
- linię komunikacyjną, na której będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności
publicznej;
- cenę usługi;
- liczbę wozokilometrów;
- łączną wysokość wnioskowanej dopłaty do linii komunikacyjnej na której będą
realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej.
W ust. 4 określono sposób postępowania Banku Gospodarstwa Krajowego z przekazanymi
przez wojewodę zestawieniami. Bank będzie dokonywał analizy złożonych przez wojewodów
zestawień pod względem dostępności środków Funduszu. W ust. 4 przesądzono, że w
przypadku wyczerpania się dostępnych środków Funduszu na realizację wniosków z danego
dnia wszystkie wnioski, które wpłynęły w tym dniu i w dniach następnych nie są
uwzględniane.
Zgodnie z ust. 5 Bank Gospodarstwa Krajowego informuje wojewodę o wnioskach na które
zostały zabezpieczone środki Funduszu, a także o wyczerpaniu środków Funduszu na
realizację pozostałych wniosków.
Art. 24 ust. 1 wskazuje, że dopłata może zostać przekazana organizatorom po zawarciu
umowy pomiędzy wojewodą a organizatorem.
W ust. 2 znajduje się delegacja dla ministra właściwego do spraw transportu do wydania
rozporządzenia w którym zostanie określony wzór tej umowy. Określenie wzoru umowy w

drodze rozporządzenia zapewni przejrzysty sposób i tryb przekazywania oraz rozliczania
dopłaty, nałożenie adekwatnych obowiązków informacyjnych na strony umowy, a także
umożliwieni kontrolę wydatkowania środków określonych w umowie.
W ust. 3 wskazano, że do wypłaty dopłaty do dnia 31 grudnia 2021 r. stosuje się odpowiednio
przepisy art. 9 dotyczącego umów zawieranych pomiędzy wojewodą a organizatorem oraz
przepisy art. 12 i 13 dotyczących sporządzania przez Bank Gospodarstwa Krajowego
rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania.
Zgodnie art. 25 do dnia 31 grudnia 2021 r. stosuje się przepisy rozdziału 3 i 4 z działu III
dotyczące zasad zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu oraz zasad zwrotu dopłaty.
Przepisy epizodyczne (art. 21-25) zapewnią możliwość dofinansowania przewozów
o charakterze użyteczności publicznej już od momentu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Dzięki takiemu rozwiązaniu organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mogli
jeszcze przed rozpoczęciem funkcjonowania nowego systemu organizacji publicznego
transportu zbiorowego przewidzianego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD126) zapewnić przewozy
autobusowe zwłaszcza tam gdzie są one szczególnie potrzebne społecznie, a obecnie nie są
realizowane z powodu ich niskiej rentowności.
W art. 26 ust. 1 określa kwestie związane ze sporządzeniem pierwszego planu finansowego
Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Plan będzie obejmował okres od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r.
Ust. 2 zobowiązuje Bank Gospodarstwa Krajowego do sprowadzenia projektu planu
w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
W ust. 3 wskazano, że do planów finansowych dotyczących roku 2020 i 2021 należy
stosować przepisy art. 12 i 13.
Przepisy art. 27-29 mają na celu uwzględnienie reguły wydatkowej określonej w art. 50
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wskazane kwoty zostały oparte na
znajdującej się w dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji. Wprowadza się również
mechanizmy mające na celu zapewnienie, że określone w ustawie maksymalne limity
wydatków nie zostały przekroczone.
Zgodnie z art. 30 ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Ww.
vacatio legis pozwoli na utworzenie odpowiednich struktur w urzędach wojewódzkich
niezbędnych do realizacji zdań wynikających z ustawy.
Projekt ustawy został zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod
pozycją nr UD491.
Projekt ustawy nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Przedmiotowy projekt ustawy, stosownie do art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) został
udostępniony na stronach urzędowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu
Informacji Publicznej.

Stosownie do § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny z dniem skierowania do uzgodnień i konsultacji publicznych.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2016 i 2435), wprowadzających zasadniczą zmianę w organizacji i funkcjonowaniu publicznego transportu
zbiorowego, jednostki samorządu terytorialnego, jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, nie podjęły się
organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na swoim obszarze. Jako powód samorządy często
wskazują na brak środków finansowych na realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej nałożonych na
organizatorów ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
Obecnie na rynku publicznego transportu zbiorowego funkcjonują głównie przewoźnicy realizujący przewozy na
zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
drogowym, głównie na liniach rentownych o dużych potokach pasażerskich.
Powyższa sytuacja przyczyniła się do powstania na mapie komunikacyjnej kraju białych plam transportowych,
a pasażerowie są systematycznie pozbawiani należnego im dostępu do transportu publicznego zwłaszcza na obszarach
oddalonych od dużych aglomeracji miejskich.
Dostrzegając problemy na rynku publicznego transportu zbiorowego został przygotowany projekt ustawy o zmianie
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Został on wpisany do Wykazu prac
programowych i legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD126. Przepisy projektu wzmacniają rolę
organizatorów publicznego transportu zbiorowego dając im realne możliwości planowania i organizacji autobusowego
publicznego transportu zbiorowego na ich obszarze. Według projektu organizatorzy samodzielnie będą podejmowali
decyzję o liniach komunikacyjnych, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej oraz
liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zasadach komercyjnych na podstawie zezwoleń na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Dodatkowo projekt ustawy o zmianie ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje znaczne uproszczenie planów
transportowych, które zgodnie z ww. projektem będą opracowywane przez marszałka województwa. Marszałek będzie
sporządzał i optymalizował plan transportowy województwa na podstawie potrzeb komunikacyjnych zgłoszonych przez
jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz własnej wiedzy w tym zakresie.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw w listopadzie
2018 r. został skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, jednak do tej
pory nie uzyskał opinii tej Komisji. Przedstawiciele strony samorządowej podczas dyskusji nad projektem wielokrotnie
wskazywali na potrzebę przekazania dla jednostek samorządu terytorialnego dodatkowych środków finansowych na
organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W związku z powyższymi problemami podjęto działania w kierunku opracowania przepisów, które stworzą warunki
i zasady finansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Rozwiązania przewidziane
w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw wraz
z projektem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zapewnią
poprawę sytuacji na rynku publicznego transportu zbiorowego dając organizatorom realne możliwości i warunki do
uruchamiania autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej i tworzenia dobrze zorganizowanej sieci
transportu publicznego na ich obszarze z uwzględnieniem dofinansowania przewozów ze środków Funduszu, co
przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacji publicznej dla obywateli.
Mając na uwadze potrzebę wsparcia rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw umożliwiających sprawne uruchamianie przewozów o charakterze
użyteczności publicznej Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o opracowaniu projektu ustawy o Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej będzie utworzony w Banku
Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu będą przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych organizatorów

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dofinansowanie będzie przyznawane
w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej.
1) Funkcjonowanie Funduszu
1. Minister właściwy do spraw transportu będzie dokonywał podziału środków zgromadzonych na rachunku
bankowym Funduszu w danym roku budżetowym. Podział będzie dokonywany w oparciu o rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie szczegółowego podziału środków Funduszu.
2. Wojewoda będzie zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego informacje
o maksymalnej kwocie dopłaty do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej przewidzianej dla danego województwa.
Kwota dofinansowania będzie wynikała z podziału środków zaplanowanych na dofinansowanie przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej w danym województwie przez liczbę wozokilometrów określonych w planie
transportowym danego województwa. Środki z Funduszu będą przekazywane po zawarciu umowy pomiędzy wojewodą
a organizatorem.
2) Zasady udzielania dofinansowania
Dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności
publicznej.
Organizator będzie finansował część ceny usługi ze środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 30%.
3) Kontrola
Wojewoda będzie kontrolował sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie.
Przedmiotem kontroli będzie prawidłowość wykorzystania dopłaty środków z Funduszu pod względem zgodności
z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.
4) Finansowanie przewozów w okresie od uchwalenia projektowanej ustawy o zmianie ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw do czasu jej pełnego obowiązywania
Do momentu rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu publicznego transportu zbiorowego przewidzianego
w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, tj. do dnia
31 grudnia 2021 r. dopłatę będzie mógł otrzymać organizator, który dokonał wyboru operatora:
- przed wejściem w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej w trybie określonym w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
tj. na podstawie:
o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn.
zm.),
o ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz.
1920, z późn. zm.),
o bezpośredniego zawarcia umowy,
- po wejściu w życie w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(tj. w drodze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w
przypadku gdy wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub
bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych jak i niezależnych od operatora).
Dopłata w ww. okresie będzie ustalona w kwocie nie wyższej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze
użyteczności publicznej.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej szacuje się corocznie na 800 mln zł.
Dodatkowo zaproponowano wydatki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy dla wojewodów
i ministra właściwego do spraw transportu.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Sposób organizacji publicznego transportu zbiorowego w wybranych państwach UE:
Niemcy1
Prawo niemieckie definiuje pojęcie „planu komunikacji lokalnej”, który powinien być przygotowywany przez podmiot
odpowiedzialny za transport zbiorowy. Dokument ten określa podstawowe wymogi dotyczące oferty komunikacyjnej
w aspekcie ilościowym (np. liczba kursów do danej miejscowości) i jakościowym (np. dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych). Szczegółowe zasady sporządzania planów są określane przez poszczególne landy, także na poziomie
kraju związkowego precyzuje się, jaki szczebel samorządu odpowiada za poszczególne aspekty organizacji transportu.
Regiony zachowują też swoją niezależność w wyznaczaniu organów odpowiedzialnych za udzielnie zezwoleń na przewozy
liniowe.
1

M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi diagnoza,
analiza zróżnicowania, oddziaływanie społeczne, rekomendacje, Oficyna Wydawnicza Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

Podstawowym narzędziem finansowania drogowego transportu publicznego transportu w Niemczech są tzw. wyrównania,
związane z przewozem uczniów posiadających bilety szkolne okresowe. Wypłacane są one na bazie urzędowo określonego
kosztu pasażerokilometra, który uwzględnia specyfikę danej komunikacji, a także poziom rzeczywistych kosztów
w efektywnie prowadzonym przedsiębiorstwie. Współczynnik jest określany przez land, który jest zobowiązany do
wypłacania środków z funduszy otrzymywanych na podstawie ustawy regionalizacyjnej. Wyrównania wypłacane są
w przypadku nierentowności połączeń, a kwota ustalona w ustawie stanowi ich maksymalny pułap.
Szwecja2
tendencja do wyłaniania przewoźników w trybie przetargowym;
ścisła koordynacja pomiędzy transportem drogowym i kolejowym;
przekazanie regionalnym zarządom transportu nadzoru właścicielskiego nad publicznymi przedsiębiorstwami
transportowymi w regionie;
samorządy mają duży wpływ na wybrane podatki, dzięki temu mogą prowadzić elastyczną politykę budżetową. Od
2000 r. całość transportu organizowanego przez zarządy transportu nie jest wspierana ze środków centralnych.
Do wad szweckiego systemu można zaliczyć stosunkowo małą motywacją przewoźników do pozyskiwania pasażerów, co
wymaga dużego rozbudowania i wysokich kompetencji regionalnych zarządów transportu odpowiedzialnych w całości za
dopasowanie oferty do potrzeb rynku.
Malta
100% rynku przewozów autobusowych na Malcie jest objęte umową o koncesję na usługi zawartą między Transport Malta
(regulator rządowy) a jednym przewoźnikiem autobusowym (Autobuses de Leon).
Prawo do świadczenia usług publicznych jest przyznawane przewoźnikowi według następujących zasad. Po publicznym
zaproszeniu do składania ofert organ regulujący transport przyznaje wybranemu oferentowi umowę o udzielenie koncesji na
czas określony. Na mocy umowy koncesyjnej przyznaje się wyłączne prawa do prowadzenia regularnej miejskiej/
podmiejskiej publicznej usługi transportu pasażerskiego (autobusem), pod warunkiem spełnienia szeregu obowiązków
z tytułu świadczenia usług publicznych określonych w dokumencie przetargowym obejmujących zarówno rentowne, jak
i nierentowne usługi przy minimalnej częstotliwości świadczenia usług (podczas dochodowych godzin szczytu
i nieopłacalnych poza godzinami szczytu).
Koszty zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych są rekompensowane w następujący sposób. W ramach
procedury przetargowej oferenci byli obowiązani do złożenia: oferty technicznej oraz oferty finansowej na rekompensatę za
kontynuację zwykłej miejskiej/podmiejskiej publicznej linii autobusowej pasażerskiej przez określony czas trwania umowy.
Okresowy mechanizm korekty został określony w ofercie na wszelkie wahania cen paliw i kosztów pracy, które były poza
kontrolą operatora autobusu. Wszystkie technicznie zgodne oferty zostały ocenione i przesłane do oceny finansowej.
Wybrano ofertę z łączną najwyższą oceną techniczną i najniższą ofertą finansową na rekompensatę.
Rozwiązania dotyczące organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej przyczyniły się do zwiększenia
dostępności komunikacji autobusowej dla pasażerów. Umowa przetargowa/koncesyjna zobowiązuje operatora do
korzystania z floty nowoczesnych autobusów o niskiej emisji z łatwym dostępem i komunikacją dla osób
niepełnosprawnych. Ponadto umowa przetargowa/koncesyjna zobowiązała również operatora do przekazywania pasażerom
następujących aktualnych informacji: rozkładu jazdy autobusów na przystankach autobusowych (w przystępnym,
czytelnym formacie), ulotek informacyjnych na temat tras/map autobusowych, internetowego terminarza podróży,
informacji o czasie przyjazdu autobusów na kluczowych przystankach i stacjach, pokładowych wyświetlaczy informacji
pasażerskich w czasie rzeczywistym. Z własnej inicjatywy operator autobusu dostarczył aplikację mobilną do planowania
podróży pasażerów w czasie rzeczywistym.
Wyłączne prawa przyznane na podstawie umowy z obecnym regularnym miejskim/podmiejskim operatorem publicznego
transportu zbiorowego mają zastosowanie na poziomie krajowym. Pod tym względem żaden inny usługodawca nie może
prowadzić regularnych miejskich/podmiejskich przewozów autobusowych na wyspach maltańskich.
Czechy3
zapewnienie scentralizowanego systemu informacji o rozkładach jazdy, operującego na centralnej bazie danych
o rozkładach;
zapewnienie przez samorząd województwa minimalnego poziomu obsługi dla całego obszaru, przy możliwościach
uzupełniania oferty przy wsparciu samorządów niższego szczebla;
wspieranie, ze środków krajowych i unijnych, zakupu taboru autobusowego dla komunikacji regionalnej,
a w dalszej kolejności również budowy podstawowej infrastruktury;
tworzenie podmiotów wspierających i integrujących w imieniu samorządów regionalną komunikację kolejową
i autobusową – przy zachowaniu stosunkowo dużej autonomii władz miejskich, które w niektórych przypadkach są
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mniejszościowymi udziałowcami takich integratorów, komunikację miejska finansują jednak w sposób niezależny
wprowadzenie stosunkowo prostych regionalnych taryf komunikacyjnych umożliwiających podróże pojazdami
wielu przewoźników.
Łotwa
Transport publiczny, który jest objęty umowami o świadczenie usług publicznych na Łotwie, dzieli się na dwa poziomy
zarządzania: regionalny i miejski. Transport publiczny na poziomie regionalnym obejmuje szlak regionalny o znaczeniu
międzygminnym, szlak regionalny o znaczeniu lokalnym i wszystkie szlaki kolejowe. Transport publiczny na poziomie
miejskim obejmuje drogi o znaczeniu miejskim - zapewniające ruch w granicach administracyjnych miasta Republiki,
a także z takiego miasta na pobliskie terytoria.
Kompetencje władz w zakresie publicznych usług transportowych, warunki działania i organizacji publicznych usług
transportowych oraz główne zasady finansowania reguluje ustawa o usługach transportu publicznego. Wszystkie
ustawodawstwa krajowe w dziedzinie usług transportu publicznego są zgodne z zasadami rozporządzenia (WE) nr
1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady ( EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr
1107/70 oraz ustawy o publicznych usługach transportowych.
Umowy o świadczenie usług publicznych są udzielane zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie
obowiązku świadczenia usługi publicznej - na podstawie procedury przetargowej lub bezpośrednio dla spółki kapitałowej
lub komunalnej, która ustanowiła świadczenie publicznych usług transportowych, w której wszystkie udziały kapitałowe są
własnością odpowiedniego zleceniodawcy. Takie bezpośrednie kontrakty są zawierane przez niektóre samorządy lokalne
Republiki (Ryga, Dyneburg, Rezekne itp.). Okres obowiązywania umów o świadczenie usług publicznych jest ograniczony
i nie przekracza warunków ustalonych w rozporządzeniu 1370/2007. Zgodnie z ustawą, zamawiający przyznaje prawo do
świadczenia usług transportu publicznego w obrębie sieci tras, części sieci, trasy lub podróży. Podwykonawstwo jest
dopuszczalne, jeśli zostało zaakceptowane przez właściwy organ. W tym przypadku ustawa stanowi, że jeżeli przewoźnik
zawarł umowę zlecenia dotyczącą usług transportu publicznego zgodnie z procedurą udzielania zamówienia, strona
zawierająca umowę zapewnia usługi transportu publicznego na nie mniej niż 50 procentach liczby tras.
Usługi transportu publicznego na Łotwie pełnią funkcję społeczną i są finansowane z budżetu państwa lub gminy. Jeżeli
umowa nie przewiduje ceny lub specjalnych warunków finansowania, rekompensata wypłacana jest zgodnie z warunkami
określonymi przez Radę Ministrów. Początkowo przepisy przewidywały, że straty przewoźnika związane z umową
o świadczenie usług publicznych zostaną zwrócone w pełnej wysokości. Zgodnie z warunkami prawa krajowego dostawca
usług transportu publicznego musi być administracyjnie i ekonomicznie niezależny w ustalaniu taryfy za usługę. Dostawca
usług transportu publicznego ustala taryfę za usługę zgodnie z metodologią obliczania taryf za usługi transportu
publicznego zatwierdzoną przez Radę Ministrów.
Maksymalne wyliczenie wynagrodzenia opiera się na tzw. metodzie „koszt plus”, co oznacza, że obliczenie obejmuje
wszystkich dostawców usług transportu publicznego o ekonomicznie uzasadnionych kosztach i rozsądnym zysku.
Przyznając prawo do świadczenia usługi transportu publicznego, zamawiający jest uprawniony do określenia taryfy za
usługę w pełni przejmując zobowiązania finansowe do pokrycia strat. W rzeczywistości taryfy zostały ustalone przez
władze, ale system biletowy jest obsługiwany przez operatorów.
Ustawa o usługach transportu publicznego określa, że publiczne usługi transportowe i informacje o publicznych usługach
transportowych są dostępne dla każdego członka społeczeństwa. Ustawa o usługach transportu publicznego ma na celu
zapewnienie obywatelom przystępnych cenowo usług transportu publicznego i są one zorganizowane w taki sposób, aby
zapewnić publiczne gwarancje dotyczące pewnej jakości i zakresu usług transportu publicznego, dostępnych dla każdego
członka społeczeństwa, a także dostosowanie do konkretnych kategorii pasażerów niepełnosprawnych. Ustawa o usługach
transportu publicznego przewiduje szereg zasad świadczenia usług, którymi kierują się organizatorzy. Ustawa przewiduje,
że usługi transportu publicznego będą organizowane zarówno na podstawie zlecenia usługi transportu publicznego
(z zastrzeżeniem koniecznej sieci, intensywności i regularności połączeń, ilości i jakości usług, ekonomicznego
bezpieczeństwa przewozu oraz sposobu organizacji przewozu pasażerów) i z wykorzystaniem priorytetu transportu
publicznego, który określają kryteria takie jak wskaźniki ekonomiczne (na przykład wydatki, efektywność) i przepływy
pasażerów. Ustawa o usługach transportu publicznego stanowi, że sieć tras powinna zaspokajać zapotrzebowanie obywateli
na usługi transportu publicznego oraz zapewniać możliwość uczęszczania do instytucji edukacyjnych, placówek lecznictwa,
miejsc pracy, instytucji państwowych i miejskich.
Przewoźnik, który nie świadczy publicznych usług transportowych, jest uprawniony do okazjonalnego przewozu osób,
specjalnego przewozu osób i międzynarodowego przewozu osób.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Pasażerowie w transporcie 312 148 tys.
autobusowym
(przewozy regularne
w krajowym
transporcie drogowym)

Źródło danych
Główny Urząd Statystyczny –
Transport – wyniki działalności
w 2017 r.

Oddziaływanie
Dofinansowanie przewozów
o charakterze
użyteczności
publicznej
ze
środków
Funduszu przyczyni się do

Organizatorzy publicznego
transportu zbiorowego

2 808

Operatorzy
publicznego Przewoźnicy
transportu zbiorowego
autobusowi
wykonujący przewozy
regularne – ok. 2 tys.
podmiotów – szacuje
się, że co najmniej
50% z nich zostanie
operatorami
publicznego transportu
zbiorowego.

Wojewodowie
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Główny Urząd Statystyczny –
Rocznik
Statystyczny
Rzeczypospolitej Polskiej 2017

Przewoźnicy autobusowi –
dane
Polskiej
Izby
Gospodarczej
Transportu
Samochodowego i Spedycji

-

uruchamiania nowych linii
komunikacyjnych, zwiększenia
dostępności
komunikacji
autobusowej dla pasażerów,
również na obszarach, na
których komunikacja ta obecnie
nie istnieje lub nie funkcjonuje
w wymiarze zaspokajającym
podstawowe
potrzeby
obywateli.
Projektowana
regulacja przyczyni się do
zapewnienia
obywatelom
dojazdów do pracy, szkół
i placówek zdrowia środkami
transportu publicznego.
Organizatorzy
otrzymają
dofinansowanie do kwoty
deficytu
pojedynczej
linii
komunikacyjnej o charakterze
użyteczności publicznej. Dzięki
temu
będą
oni
mogli
uruchamiać nowe połączenia
komunikacyjne co przyczyni
się do zapewnienia lepszej
dostępności
transportu na
obszarze ich właściwości.
Dofinansowanie ze środków
Funduszu przyczyni się do
uruchamiania większej liczby
przewozów
o
charakterze
użyteczności
publicznej.
Proponowane
rozwiązania
powinny zwiększyć liczbę
połączeń
regularnych,
zwłaszcza
na
obszarach
dotychczas nieobsługiwanych
przez transport publiczny,
liczbę
przewożonych
pasażerów, przy wykorzystaniu
potencjału
przedsiębiorców
istniejących obecnie na rynku.
Więcej połączeń autobusowych
oznacza więcej pracy dla
przedsiębiorców i większe
szanse do udziału w obsłudze
rynku przewozowego.
1) zamieszczanie w Biuletynie
Informacji
Publicznej
Urzędu
Wojewódzkiego
informacji o maksymalnej
kwocie dopłaty do 1
wozokilometra przewozów
autobusowych
o
charakterze użyteczności
publicznej;
2) zawieranie
umów
z organizatorami;
3) sprawdzanie poprawności
wniosków o dopłatę wraz
z rozliczeniem
od
organizatorów;

4) przekazywanie
każdemu
z operatorów
środków
z Funduszu przekazanych
wojewodzie przez Bank
Gospodarstwa Krajowego;
5) przekazywanie na rachunek
Funduszu
środków
zwróconych
przez
organizatorów;
6) przedstawianie ministrowi
właściwemu do spraw
transportu
sprawozdania
z realizacji zadań na które
zostało
udzielone
dofinansowanie w danym
województwie,
według
stanu na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego;
7) dokonywanie
analizy
zaangażowania
środków
Funduszu
i
zmiana
podziału
środków
Funduszu;
8) kontrola
sposobu
i terminowości wykonania
zadania, na które zostało
udzielone dofinansowanie.
Minister właściwy do
1
Minister właściwy do spraw
spraw transportu
transportu będzie dokonywał
podziału środków Funduszu na
poszczególne
województwa.
Podział ten będzie dokonywany
na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych zasad podziału
środków Funduszu.
Minister właściwy do
1
Minister właściwy do spraw
spraw finansów
finansów publicznych będzie
publicznych
dokonywał akceptacji projektu
planu finansowego Funduszu,
który zostanie przedstawiony
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego po uzgodnieniu
z ministrem właściwym do
spraw transportu.
Bank Gospodarstwa
1
1) obsługa Funduszu;
Krajowego
2) opracowywanie
planu
finansowego Funduszu;
3) sporządzanie sprawozdania
z wykonania rocznego
planu
finansowego
Funduszu;
4) dokonywanie wypłat ze
środków Funduszu.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy z chwilą przekazania do uzgodnień z Członkami Rady Ministrów zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej.
W ramach konsultacji projekt zostanie przesłany do następujących podmiotów:
1. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji,
2. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej,
3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych,

4. Stowarzyszenie Prywatnego Transportu Samochodowego „BUS”,
5. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,
6. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego,
7. Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”,
8. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
9. Związek Powiatów Polskich,
10. Związek Miast Polskich,
11. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
12. Unia Miasteczek Polskich,
13. Unia Metropolii Polskich,
14. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych,
15. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
16. Public Transport Consulting Marcin Gromadzki,
17. Instytut Spraw Obywatelskich,
18. Polski Związek Niewidomych,
19. Fundacja ProKolej,
20. Zarządu Transportu Miejskiego m. st. Warszawy,
21. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie,
22. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,
23. Polbus-PKS Sp. z o.o.,
24. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna,
25. Mobilis Sp. z o.o.,
26. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
27. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność,
28. Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”,
29. Business Centre Club,
30. Krajowa Izba Gospodarcza,
31. Konfederacja Lewiatan,
32. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
33. Forum Związków Zawodowych,
34. Związek Zawodowy Kierowców w Polsce,
35. Związek Zawodowy Kierowców RP,
36. Niezależny Związek Zawodowy Kierowców,
37. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP,
38. Warmińskie Stowarzyszenie Przewoźników,
39. Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie,
40. Stowarzyszenie Przewoźników Krajowego Transportu Osób w Lidzbarku Warmińskim,
41. Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług w Kielcach,
42. Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
43. Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu,
44. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
Wyznaczony zostanie 14 dniowy termin na przedstawienie stanowiska.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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Podstawowym źródłem Funduszu będą środki pochodzące z budżetu państwa. Środki Funduszu
będą pochodziły również z odsetek od dopłat zwróconych na rachunek Funduszu oraz odsetek
z tytułu oprocentowania środków Funduszu.
W celu określenia skutków finansowych w wydatkach budżetu państwa wzięto pod uwagę środki
przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu. Ze środków Funduszu będzie również
finansowane wynagrodzenie prowizyjne Banku Gospodarstwa Krajowego za prowadzenie
Funduszu. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
Według szacunkowych wyliczeń dla zachowania niezbędnej rentowności przedsiębiorstw
realizujących autobusowe przewozy dopłata do 1 wozokilometra powinna wynosić ok. 0,70 –
0,80 zł.
Obecnie koszt 1 wozokilometra w przedsiębiorstwie autobusowym wynosi ok. 3,80 zł. Natomiast
przychody na 1 wozokilometr (wpływy ze sprzedaży biletów oraz dopłaty do biletów ulgowych)
wynoszą ok. 3,20 zł co oznacza, że obecnie przewoźnicy na wielu połączeniach ponoszą straty
z działalności i likwidują kolejne linie.
Przyjmuje się, że praca przewozowa autobusów do zapewnienia niezbędnej komunikacji w skali
kraju w ciągu roku wynosi 950 mln kilometrów.
Oznacza to, że przy założeniu dopłaty do wozokilometra w wysokości 0,70 – 0,80 zł całkowity
roczny koszt dopłaty wyniesie 665 mln zł – 760 mln zł.
Dodatkowo przewidziano środki jakie są potrzebne na zapewnienie etatów w celu wykonywania
zadań określonych w ustawie w liczbie: 64 dla urzędów wojewódzkich (6 etatów na urząd) oraz
8 w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu.
Konieczność zapewnienia ww. środków na nowe etaty dla wojewodów wynika z faktu, że ustawa
wprowadza dla nich nowe zadania związane z obsługą Funduszu. Wojewoda będzie między innymi
odpowiedzialny za wyznaczenie maksymalnej kwoty dopłaty do 1 wozokilometra przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dokonanie podziału środków
zaplanowanych na dofinansowanie autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej
w danym województwie przez liczbę wozokilometrów pracy przewozowej zaplanowaną do
wykonania w planie transportowym danego województwa. Następnie kwota ta będzie zamieszczana
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego. Zadaniem wojewody będzie również:
- zawieranie umów z organizatorami;
- sprawdzanie poprawności wniosków o dopłatę wraz z rozliczeniem od organizatorów;
- przekazywanie każdemu z organizatorów środków z Funduszu przekazanych wojewodzie
przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- przekazywanie na rachunek Funduszu środków zwróconych przez organizatorów,
- przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu sprawozdania z realizacji zadań
na które zostało udzielone dofinansowanie w danym województwie, według stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedzającego,
- dokonywanie analizy zaangażowania środków Funduszu i zmiana podziału środków
Funduszu,
- kontrola sposobu i terminowości wykonania zadania, na które zostało udzielone
dofinansowanie.
Koszty zatrudnienia wskazanych pracowników zostały oszacowane na poziomie odpowiadającym
obecnym oczekiwaniom rynkowym kandydatów aplikujących do pracy w urzędach. Koszty te
obejmują wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi oraz dodatkową pensją, dodatek stażowy,
odpis na fundusz nagród oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Również na ministrze właściwym do spraw transportu będą spoczywały zadania wynikające
z projektowanej ustawy obejmujące dokonanie podziału środków Funduszu zgromadzonych na
rachunku bankowym Funduszu w danym roku budżetowym w poszczególnych województwach.
Zadaniem ministra właściwego do spraw transportu będzie również uzgodnienie planu finansowego
Funduszu przedstawionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywane koszty wynagrodzeń w urzędzie obsługującym ministra przedstawiają się
następująco:
rok
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

kwota
870 883
950 751
958 896
967 011
975 125
983 240
983 240
983 240
983 240
983 240

Przewidywane koszty wynagrodzeń w Urzędach Wojewódzkich przedstawiają się następująco:
rok
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

kwota
5 296 476
5 780 706
5 829 886
5 879 064
5 928 244
5 977 424
5 977 424
5 977 424
5 977 424
5 977 424

Wysokość środków finansowych wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego na realizację
poszczególnych zadań będzie wynosiła co najmniej 30% części ceny usługi pokrywanej ze środków
Funduszu, tj. kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
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Będzie otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne za prowadzenie Funduszu.
Dofinansowanie ze środków Funduszu przyczyni się do uruchamiania większej
liczby przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Rozwiązania
proponowane w powinny zwiększyć liczbę połączeń regularnych, zwłaszcza na
obszarach dotychczas nieobsługiwanych przez transport publiczny, liczbę
przewożonych pasażerów, przy wykorzystaniu potencjału przedsiębiorców
istniejących obecnie na rynku. Więcej połączeń autobusowych oznacza więcej
pracy dla przedsiębiorców i większe szanse do udziału w obsłudze rynku
przewozowego.
jw.
Dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej ze środków
Funduszu przyczyni się do uruchamiania nowych linii komunikacyjnych,
zwiększenia dostępności komunikacji autobusowej dla pasażerów, również na
obszarach, na których komunikacja ta obecnie nie istnieje lub nie funkcjonuje w
wymiarze zaspokajającym podstawowe potrzeby obywateli. Projektowana
regulacja przyczyni się do zapewnienia obywatelom dojazdów środkami

transportu publicznego do miejsc ważnych z przyczyn społecznych i
gospodarczych, w szczególności do pracy, szkół i placówek zdrowia.

Niemierzalne

Bank Gospodarstwa
Krajowego
sytuacja ekonomiczna i
społeczna rodziny, a
także osób
niepełnosprawnych oraz
osób starszych

Obsługa Funduszu
Rozwój sieci autobusowego transportu publicznego ma na celu zapewnienie
obywatelom dojazdów środkami transportu publicznego do miejsc ważnych
z przyczyn społecznych i gospodarczych, w szczególności do pracy, szkół
i placówek zdrowia. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy
możliwość zatrudnienia w dalszej okolicy, a tym samym może przyczynić się do
zniwelowania wykluczenia ekonomicznego tych członków rodziny, którzy nie byli
w stanie znaleźć zatrudnienia w najbliższym miejscu swojego zamieszkania.
Mając na uwadze potrzeby przewozowe osób niepełnosprawnych i osób
o ograniczonej zdolności ruchowej, organizator publicznego transportu
zbiorowego organizując przewozy o charakterze użyteczności publicznej, przy
udzielaniu zamówienia publicznego na wykonywanie publicznego transportu
zbiorowego, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia może uwzględnić
w szczególności normy jakości i powszechną dostępność świadczonych usług,
w tym m. in. rozwiązania techniczne zastosowane w środkach transportu służące
dogodnej obsłudze pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych i osób
o ograniczonej zdolności ruchowej. Ponadto w umowie o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej przez organizatora
publicznego transportu zbiorowego z operatorem, określa się m. in. wymagania
w stosunku do środków transportu – w tym dotyczące wprowadzania
nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także ich dostosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.
W związku z powyższym zwiększenie liczby połączeń komunikacyjnych
realizowanych w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej będzie
stanowiło znaczne ułatwienie dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

-

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
W projektowanych przepisach jednostki samorządu terytorialnego, jako organizatorzy publicznego transportu
zbiorowego, będą składały do wojewody wnioski o dopłatę wraz z rozliczeniem. Szczegółowy tryb wypłaty środków,
rozliczenia i zwrotu środków Funduszu zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu
wydanego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.
Projekt przewiduje nowe obciążenia regulacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami
publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym opisane powyżej.

9. Wpływ na rynek pracy
Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projekt nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowana ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W projektowanej ustawie o Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewidziano przepisy epizodyczne, na
podstawie których do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie odbywała się wypłata środków Funduszu. Od dnia 1 stycznia 2022
r. tj. od momentu rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu publicznego transportu zbiorowego przewidzianego
w projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw wypłata ze
środków Funduszu będzie obywała się na podstawie przepisów projektowanej ustawy o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

