
 Projekt z dnia 02.11.2022 r.

U S T A W A     

z dnia ………………

o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1343) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Ustawa określa także zasady finansowania regularnego przewozu osób w 

publicznym transporcie zbiorowym, realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w transporcie, o którym mowa w ust. 1.”;

2) w art. 3:

a) w ust. 1:

 –  uchyla się pkt 3,

 –  pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 

października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków 

wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 

96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.2)), zwanego dalej 

„rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009”,

–  w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się  pkt 9 brzmieniu:

„9) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 

24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą 

wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. 

UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.3)).”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego,  ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, oraz 
ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 178 z 10.07.2012, str. 6 oraz Dz. 
Urz. UE L 4 z 09.01.2013, str. 46 i Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1. i Dz. Urz. UE L 249 z 15.07.2020, 
str. 17).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 41 z 12.02.2013, str. 16.



„2. W zakresie regularnego przewozu osób realizowanego w strefie transgranicznej, 

przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209) oraz rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w 

sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i 

autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w zakresie 

międzynarodowego transportu drogowego.”;

3) w art. 4 w ust 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) przewoźnik – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie przewozu osób na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a w transporcie 

kolejowym - przewoźnik kolejowy wykonujący przewóz osób na podstawie umowy 

o świadczenie usług publicznych albo  decyzji o przyznaniu otwartego dostępu  albo 

decyzji o przyznaniu ograniczonego dostępu, o których mowa w art. 29c ust. 1 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984 

oraz z 2022 r. poz. 727 i 1846);”;

4) w art. 5 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym;”;

5) w art. 8 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) ustanowienie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego w 

jego granicach.”;

6) po art. 15a dodaje się art. 15b w brzmieniu:

„Art. 15b. 1. Organizator, inny niż związek metropolitalny i minister właściwy do 

spraw transportu, samodzielnie lub w porozumieniu z innymi organizatorami może ustanowić, 

na obszarze danego województwa, zintegrowany system taryfowo-biletowy obowiązujący w 

jego granicach. 

2. Organizator, działający w ramach jednego województwa, w tym związek 

metropolitalny, jest obowiązany  do uczestnictwa w systemie taryfowo-biletowym, jeżeli 

system ten ustanawia marszałek województwa.



3. Wzajemne rozliczenia z tytułu uczestnictwa organizatora przewozów pasażerskich w 

zintegrowanym systemie taryfowo-biletowym określa porozumienie zawarte przez marszałka 

województwa z pozostałymi organizatorami.”;

7) w art. 19 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz.1710, 1812, 1933 i 2185) w transporcie drogowym, szynowym innym niż 

transport kolejowy lub metrem, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w 

żegludze śródlądowej albo”;

b) uchyla się pkt 2,

c) w pkt 3 skreśla się kropkę i dodaje się wyraz „albo”,

d) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w transporcie kolejowym lub metrem. 

W zakresie nie uregulowanym tym artykule, stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące trybów przetargowych udzielania zamówień określonych w ustawie z 

dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych.”;

8) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. W przypadku zastosowania art. 214 ust. 1 pkt. 11 lub 12 lub 13 ustawy, o 

której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, do usług transportu autobusowego, trolejbusowego i 

tramwajowego, na zasadzie odstępstwa od tych przepisów, można stosować ust. 2.

2. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b, pkt 

12 lit. b, pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, przyjmuje się wartość 80%. 

Do obliczenia tej wartości uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną, 

kontrolowaną przez zamawiającego, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający 

sprawuje kontrolę, z wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego za 3 lata 

poprzedzające udzielenie zamówienia.”;

9) w art. 21 w ust. 1a wyrazy „specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zastępuje się 

wyrazami „dokumentach zamówienia”;

10) w art. 22 uchyla się ust. 4 - 6;

11) w art. 28:

a) w ust 2:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:



„5) określenie przebiegu linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz, z 

zastrzeżeniem pkt 6;”, 

– po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w komunikacji miejskiej - określenie przebiegu sieci komunikacyjnej, na której będzie 

wykonywany przewóz.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Załącznikiem do zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązujący rozkład 

jazdy. W komunikacji miejskiej rozkład jazdy może być dołączony w postaci 

elektronicznej, jeżeli środek transportu jest wyposażony w urządzenie 

umożliwiające jego odczytanie.”;

12) uchyla się art. 30 i art. 32-37;

13) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi 

śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 28 

ust. 1, a także wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia, wtórnika zaświadczenia oraz zmianę 

zaświadczenia, która nie może być wyższa niż odpowiednio 1000 zł za wydanie zaświadczenia, 

200 zł za wydanie wtórnika zaświadczenia oraz 100 zł za zmianę zaświadczenia.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister będzie kierował się:

1)  zakresem danych niezbędnych do wydania dokumentów, o których mowa w ust. 1;

2)  potrzebą zabezpieczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1;

3)  potrzebą zróżnicowania wysokości opłat za wydanie dokumentów, o których mowa w 

ust. 1, w zależności od: 

 a)  wysokości kosztów za czynności administracyjne związane z wydaniem tych 

dokumentów, 

 b)  wysokości kosztów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego.”;

14) w rozdziale 3 uchyla się oddział  4;

15) w art. 43 w ust. 1 po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się w pkt 11 w 

brzmieniu:

„11) ustanawianiu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego w ich 

granicach samodzielnie lub w porozumieniu z innymi organizatorami.”; 



16)  art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie 

publicznego transportu zbiorowego zgodnie z warunkami zawartej umowy, o której mowa w 

art. 25, w szczególności w zakresie przebiegu linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej, 

organizator wyraża zgodę na ograniczenie świadczenia usługi w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego oraz określa warunki, na jakich może być ona wykonywana w tych 

okolicznościach, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - 

Prawo przewozowe, a w transporcie morskim - na zasadach określonych w przepisach ustawy 

z dnia 18 listopada 2001 r. - Kodeks morski.”;

17)  w art. 46 w ust. 1: 

a) w pkt 6:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„6) cennik opłat lub taryfa są podawane do publicznej wiadomości na dworcu, na 

stronie internetowej operatora i przewoźnika, jeżeli taką posiada, a w każdym środku 

transportu wykonującym przewozy w ramach komunikacji miejskiej oraz w 

transporcie drogowym znajduje się wyciąg z cennika opłat lub taryfy, przy czym 

cennik opłat powinien zawierać także ceny biletów ulgowych:”,

– w lit. a dodaje się tiret siódme, ósme i dziewiąte w brzmieniu:

„– ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2055 oraz z 2022 r. poz. 655),

– ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255), 

– ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 

oraz z 2022 r. poz. 974).”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) operator i przewoźnik uwzględnia uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów 

określone w pkt 6;”,

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) przewóz osób realizowany w strefie transgranicznej w transporcie drogowym nie 

zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 i licencji wspólnotowej, o 

której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do 



międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w zakresie międzynarodowego transportu 

drogowego.”;

18) w dziale II tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 6 

Finansowanie publicznego transportu zbiorowego”;

19) w art. 50: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazaniu operatorowi rekompensaty:

a) jako dofinansowania z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem 

ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym lub

b) z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do 

ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym ustanowionych na 

obszarze właściwości danego organizatora, o ile zostały ustanowione, lub

c)  z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, lub”,

b) uchyla się ust. 2 - 4;

20) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. W ramach rekompensaty, w części, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c, 

operatorowi przysługuje rozsądny zysk, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia (WE) 

nr 1370/2007. Przepis nie dotyczy operatora:

1) wybranego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 –  jeżeli umowa o 

świadczenie usług publicznym przyjmie formę koncesji na usługi lub w trybie, o którym mowa 

w art. 19a;

2) będącego samorządowym zakładem budżetowym.”;

21) art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. 1. Właściwy organizator przekazuje operatorowi rekompensatę, o której mowa 

w art. 50 ust. 1 pkt 2, jeżeli operator złożył wniosek o rekompensatę w trybie określonym w 

umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”;

22) w art. 54:



a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, 

organizator wypłaca przyznaną operatorowi rekompensatę, o której mowa w art. 50 ust. 1 

pkt 2 lit. b i c.”;

b) uchyla się ust. 3;

23) w art. 55 w ust. 1 i 2 wyrazy „dotacji z budżetu państwa” zastępuje się wyrazami „dotacji 

celowej z budżetu państwa”;

24)  art. 56  otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. 1. W związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych 

przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym autobusowym i kolejowym 

operatorowi i przewoźnikowi przysługuje dofinansowanie utraconych przychodów z tego 

tytułu w postaci dotacji z budżetu państwa. Kwotę dofinansowania stanowi różnica 

pomiędzy wartością sprzedaży biletów z ulgami ustawowymi obliczoną według cen 

nieuwzględniających tych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach 

uwzględniających te ulgi. Ceny biletów przewoźnik określa proporcjonalnie do 

poniesionych przez niego kosztów świadczenia usług przewozowych.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy uprawnień do ulgowych 

przejazdów wykonywanych w komunikacji miejskiej.

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do transportu 

autobusowego, jest wypłacane operatorom oraz przewoźnikom w postaci dotacji celowej 

z budżetu państwa przez właściwy samorząd województwa. 

4. Wypłata środków na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 w odniesieniu do 

transportu autobusowego, następuje na wniosek i po weryfikacji dokumentów 

potwierdzających wysokość utraconych przychodów z tego tytułu, przeprowadzonej 

przez właściwy samorząd województwa. 

5. Obowiązki stron  w zakresie dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 w 

odniesieniu do transportu autobusowego, w tym w szczególności: tryb wypłaty 

dofinansowania, wzór rozliczenia dotacji i zasady kontroli wysokości kwoty należnej 

dotacji określa umowa o dofinansowanie utraconych przychodów w związku ze 

stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie 

zbiorowym autobusowym zawarta pomiędzy operatorem publicznego transportu 

zbiorowego lub przewoźnikiem a właściwym samorządem województwa.



6. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw finansów 

publicznych określą, w drodze rozporządzenia, wzór umowy, o której mowa w ust. 5, 

uwzględniając konieczność zabezpieczenia interesów skarbu państwa oraz zapewnienia 

jednolitych warunków udzielania dotacji i obowiązków stron umowy na terenie całego 

kraju.

7. Właściwość miejscową samorządu województwa do podpisania umowy, o której 

mowa w ust. 5, ustala się według siedziby organizatora albo miejsca zamieszkania lub 

siedziby przewoźnika.

8. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do transportu 

kolejowego jest wypłacane w postaci dotacji przedmiotowej przez ministra właściwego 

do spraw transportu.

9. Rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1, powinny przedstawiać rzeczywistą 

wartość i wymiar ulg udzielonych uprawnionym pasażerom.

10. Ceny biletów, od których jest udzielana ulga i wyliczana wielkość 

dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, powinny być określone w wysokości 

proporcjonalnej do kosztów ponoszonych przez przewoźnika lub operatora publicznego 

transportu zbiorowego.”;

25) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. Uprawnienie do otrzymywania dotacji, o której mowa w art. 56 ust. 1, 

nabywa operator lub przewoźnik stosujący kasy rejestrujące umożliwiające określenie 

kwoty dofinansowania w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, w 

odniesieniu do których minister właściwy do spraw finansów publicznych wydał 

pozytywną opinię albo posiadające potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar.

2. Zmiany w programach kas rejestrujących, uwzględniających zasady określone w 

ust. 1 wymagają uzyskania potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar.”;

26) uchyla się art. 73 pkt 1 lit. a, pkt 2-8, pkt 10 lit. a i pkt 11 lit. a;

27) w art. 78:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym 

transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim 

i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, 

jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.”;

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:



„9. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2023 r., wydane na podstawie 

przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2025 r.”;

28) użyte w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy 

„31 grudnia 2023 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2025 r.”;

29) w art. 81 wyrazy „1 stycznia 2024 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2026 r.”;

30) uchyla się art. 85;

31) art. 90 otrzymuje brzmienie:

„Art. 90. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r., z wyjątkiem art. 46 ust. 1 pkt 

1 oraz art. 68 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.”;

Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295) w art. 1a w ust. 4  pkt 

3a otrzymuje brzmienie:

 „3a) środkach publicznego transportu zbiorowego - należy przez to rozumieć środki 

transportu wykorzystywane w transporcie kolejowym lub drogowym;”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2201) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. W przypadku realizacji dowozów dzieci do szkół, o którym mowa w ustawie z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.4)) autobusem 

szkolnym, gmina może umożliwić korzystanie z tych pojazdów również przez inne osoby.”; 

2)  w załączniku nr 3 ustawy w lp.2:

a) w pkt 2.1. uchyla się pkt 3,

b) pkt 2.2. otrzymuje brzmienie:

2.2. wykonywanie przewozu regularnego lub regularnego 

specjalnego z naruszeniem warunków określonych w 

zezwoleniu, zaświadczeniu na wykonywanie publicznego 

transportu zbiorowego dotyczących:

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 
1383,  1700, 1730 i 2089. 



Art. 4. W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717, 802 i 2165 oraz  z 2022 r. 

poz. 640 i 1561) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące 

co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz na które umowa o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie 

ustawy.”;

2) w art. 8:

        a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W planie finansowym Funduszu wyodrębnia się rezerwę w kwocie stanowiącej 

równowartość 5% środków przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym 

Funduszu.”,

b) w ust. 3 wyrazy „podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych 

uzgadnia”;

3) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Wojewoda w terminie wskazanym przez dysponenta Funduszu przekazuje 

dysponentowi informacje o kwocie środków zaangażowanych na kolejny rok budżetowy 

wynikającej z zawartych umów o dopłatę, których okres obowiązywania i przewidzianego w 

tych umowach dofinansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej przekracza 

rok budżetowy, w których te umowy zostały zawarte. 

2. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 70% kwoty środków 

przekazanych wojewodzie w roku poprzednim.

3. Dysponent Funduszu określa łączną wysokość środków Funduszu przewidzianych do 

podziału na województwa na dany rok budżetowy pomniejszoną o środki zaangażowane w 

ramach umów o dopłatę zawartych w poprzednich latach, o których mowa w ust. 1, oraz o 

środki, o których mowa w art. 8 ust. 1a.”;

4) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:



„1.  Dysponent Funduszu dokonuje podziału niezaangażowanych środków, o których 

mowa w art. 9a ust. 3, przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu 

na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 6 pkt 1, w poszczególnych 

województwach, po uzgodnieniu planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 8 ust. 

4.”;    

b) w ust 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków 

Funduszu, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze:”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wartość produktu krajowego brutto województwa,”,

–  po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)  zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na obszarze województwa.”;

5) dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Wojewoda zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu wojewódzkiego informację o :

1) kwocie środków Funduszu, o których mowa w art. 10 ust. 1, przyznanych dla 

województwa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 6 pkt 1;

2) kwocie  środków Funduszu, o których mowa w art. 9a ust. 1;

3) łącznej kwocie środków Funduszu, o których mowa w pkt 1 i 2; 

4) terminach w ciągu roku na składanie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym 

dopłatą. 

2. Wojewoda aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu wojewódzkiego informacje, o których mowa w ust.1 pkt 1 - 3,  stosownie do informacji 

otrzymanej od Dysponenta Funduszu zgodnie z art. 16 ust. 13.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.1 pkt 4:

1)  doręczony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,

2)  nieuzupełniony w terminie wyznaczonym przez wojewodę

- nie podlega rozpatrzeniu.



4. Organizator składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, do właściwego wojewody, 

zawierający w szczególności:

1)  nazwę organizatora i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o 

charakterze użyteczności publicznej;

3) datę uruchomienia każdej linii, o której mowa w pkt 2, w każdym roku budżetowym 

objętym umową, o której mowa w art. 11d ust. 1;

4) planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach 

wykonywaną na każdej linii, o której mowa w pkt 2, w każdym roku budżetowym objętym 

umową, o której mowa w art. 11d ust. 1;

5) planowaną kwotę deficytu każdej linii, o której mowa w pkt 2, w każdym roku 

budżetowym objętym umową, o której mowa w art. 11d ust. 1;

6)  planowaną łączną kwotę dopłaty w każdym roku budżetowym objętym umową, o 

której mowa w art. 11d ust. 1.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organizator dołącza dokumenty 

potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku.”;

6) po art. 11 dodaje się art. 11a - 11e w brzmieniu:

„Art. 11a. 1. Wojewoda, rozpatrując wniosek, o którym mowa w art. 10a ust.1 pkt 4, 

bierze pod uwagę:

1)  powierzchnię obszaru właściwości organizatora;

2)  liczbę mieszkańców obszaru właściwości organizatora;

3) liczbę linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej, dla których organizator złożył wniosek;

4) długość linii komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek;

5) liczbę zatrzymań autobusu na przystankach komunikacyjnych na liniach 

komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla 

których organizator złożył wniosek;



6)  realizację potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności 

ruchowej w zakresie dostępu do przewozów na liniach komunikacyjnych w przewozach 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek;

7)  wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, o którym mowa w 

przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.5)  ), jednostki samorządu terytorialnego będącej 

organizatorem, a w przypadku związku tych jednostek - średnią arytmetyczną dochodu 

jednostek wchodzących w skład związku;

8) zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów objętych przedsięwzięciami lub 

inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c 

ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych 

na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni 

i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2022 r. poz. 377 i 1561).

2. Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej 

kolejności:

1)  gminom;

2)  związkom międzygminnym;

3)  związkom powiatowo-gminnym;

4)  powiatom;

5)  związkom powiatów;

6)  województwom.

3. W przypadku gdy wnioski, o których mowa w art. 10a ust. 1, uzyskały taką samą ocenę, 

decydującym kryterium jest kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 7.

4. Wojewoda po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w art. 10a ust. 1 pkt 4, 

informuje organizatora o objęciu dopłatą w ramach środków, o których mowa w art. 10a ust. 1 

pkt 4, albo o nieobjęciu dopłatą.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1901 i 1927 oraz z 
2022 r. poz. 646, 655,  1265 i 1964.



5. Wojewoda może objąć dopłatą umowy, o których mowa w art. 9a ust. 1, do wysokości 

limitu, o którym mowa w art. 9a ust. 2.

6. Wojewoda może objąć dopłatą pozostałe umowy do wysokości limitu, o którym mowa 

w art. 10 ust. 1, w przypadku pierwszego podziału środków na dany rok oraz do wysokości 

limitu wynikającego z art. 16 ust. 13, w przypadku kolejnych podziałów niezaangażowanych 

środków dokonywanych na ten sam rok budżetowy.

Art. 11b. 1. W przypadku wyczerpania się środków, o których mowa w art. 10a ust. 1 pkt 

3, wojewoda składa do dysponenta Funduszu wniosek o przekazanie z rezerwy, o której mowa 

w art. 8 ust. 1a, środków, które mogłyby być zaangażowane na realizację umów, o których 

mowa w art. 11a ust. 6, w przypadku zwiększenia limitu środków Funduszu przewidzianych 

na województwo. 

2. Podstawą do określenia wysokości tej kwoty jest łączna kwota dopłaty na dany rok 

budżetowy wynikająca ze złożonych wniosków, o których mowa w art. 10a ust. 1 pkt 4, 

nieobjętych dopłatą ze względu na osiągnięcie limitu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 pkt 3. 

3. Wnioski o przekazanie dodatkowych środków Funduszu w związku z brakiem 

możliwości objęcia kolejnych umów dopłatą pomimo złożenia przez organizatorów 

przewozów wniosków o objęcie dopłatą są realizowane według kolejności wpływu do 

dysponenta Funduszu do wyczerpania się środków z rezerwy, przy czym wniosek na kwotę 

przekraczającą środki pozostające w rezerwie jest realizowany w części do wysokości środków 

tej rezerwy. 

Art. 11c. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób oceny i wyboru wniosków, o których mowa w art. 10a ust.1 pkt 4, które 

zostaną objęte dopłatą na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 11a ust.1, uwzględniając 

zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na obszarze województwa.

Art. 11d. 1. Dopłata jest udzielana po zawarciu przez organizatora umowy o dopłatę z 

właściwym wojewodą.

2. Dopłatę ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu 

autobusowego o charakterze użyteczności publicznej.

3. Warunkiem uzyskania dopłaty jest:



1) uzyskanie zgody organu stanowiącego właściwego organizatora na zawarcie umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

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

po dniu wejścia w życie ustawy,

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

mniejszej niż 10%,

4) zagwarantowanie przez organizatora, poprzez złożenie stosowanego oświadczenia, 

sfinansowania całości deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej objętej dopłatą ze środków 

Funduszu w części, która nie została sfinansowania przekazanymi środkami tego Funduszu.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1)  linie komunikacyjne, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o 

charakterze użyteczności publicznej;

2)  długość linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe 

o charakterze użyteczności publicznej;

3)  częstotliwość połączeń na liniach komunikacyjnych, na których będą wykonywane 

przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej; 

4)  wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonywaną na liniach 

komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze 

użyteczności publicznej;

5)  maksymalną kwotę dopłaty w każdym roku budżetowym objętym umową w 

wysokości nie większej niż zawarta we wniosku o objęcie dofinansowaniem, o którym mowa 

w art. 6 pkt 1;

6) termin i sposób przekazywania dopłaty w każdym roku budżetowym objętym umową, 

o której mowa w ust. 1;

7)  termin i sposób rozliczenia dopłaty w każdym roku budżetowym objętym umową, o 

której mowa w ust. 1;

8)  termin i zasady zwrotu dopłaty w każdym roku budżetowym objętym umową, o której 

mowa w ust. 1;

9)  zasady i termin składania wniosku o dopłatę oraz jego wzór.



5. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 

lat.

Art. 11e. 1.  Linie komunikacyjne nie uruchomione w terminie wskazanym we wniosku, 

o którym mowa w art. 10a ust. 4 pkt 3, nie podlegają dofinansowaniu ze środków Funduszu w 

danym roku budżetowym. 

2. Środki przewidziane na finansowanie linii, o których mowa w ust. 1, uznaje się za 

środki niezaangażowane.”;

7) uchyla się art. 12 i 13;

8) w art. 14 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Łączna kwota przekazanych wojewodzie w danym roku środków Funduszu nie może 

przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 10a ust. 1 pkt 3,  powiększonej o środki przekazane 

z rezerwy, o której mowa w art. 8 ust. 1a, a także środków przekazanych zgodnie z art. 16.”;

9) w art. 16: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek wojewody o przekazanie dodatkowych środków Funduszu w związku z 

brakiem możliwości objęcia kolejnych umów dopłatą pomimo złożenia przez organizatorów 

przewozów wniosków o objęcie dopłatą, złożony po wyczerpaniu się środków z rezerwy , o 

której mowa art. 8 ust. 1a, złożony po ich wyczerpaniu, dysponent Funduszu może polecić 

wojewodom przeprowadzenie analizy zaangażowania środków przewidzianych na 

województwo na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących 

zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz środków, które mogłyby być 

zaangażowane w przypadku zwiększenia limitu środków Funduszu przewidzianych na 

województwo. Analizę przeprowadza się nie częściej niż raz na 2 miesiące.”,

b) uchyla się ust. 2 – 7,

c) dodaje się ust. 8 – 15 w brzmieniu:

„8. Wojewoda, w terminie wskazanym przez dysponenta Funduszu, przekazuje 

informacje o kwocie środków niezaangażowanych wynikającej z analizy, o której mowa w ust. 

1. Wielkość tych środków pomniejsza kwotę, o której mowa w art. 10a ust. 1.

9. W przypadku pełnego zaangażowania środków Funduszu w danym województwie 

wojewoda, w terminie wskazanym przez dysponenta Funduszu, przekazuje informacje o 



kwocie środków, które mogłyby być zaangażowane w przypadku zwiększenia limitu środków 

Funduszu przewidzianych na województwo.  Podstawą do określenia wysokości tej kwoty jest 

łączna kwota dopłaty na dany rok budżetowy wynikająca z umów, które nie mogły być zawarte 

wyłącznie ze względu na osiągnięcie limitu, o którym mowa w art. 11a ust. 6.

10. Dysponent Funduszu dokonuje podziału sumy środków, o których mowa w ust. 8, 

zgodnie z zapotrzebowaniem wojewodów, o którym mowa w ust. 9 oraz z zastrzeżeniem ust. 

12. 

11. Niezaangażowane środki Funduszu podlegają ponownemu podziałowi na wszystkie 

województwa, zgodnie z art. 10 ust. 1.

12. W przypadku, gdy łączna kwota środków zgłoszonych przez wojewodów, zgodnie z 

ust. 9,  przekracza kwotę środków niezaangażowanych, o których mowa w ust. 8, Dysponent 

Funduszu dokonuje podziału sumy środków, o których mowa w ust. 8, do wysokości kwoty 

środków niezaangażowanych, proporcjonalnie do zgłoszonego przez wojewodów 

zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 9.

13. Dysponent Funduszu niezwłocznie przekazuje wojewodzie informację o kwocie 

środków na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących 

zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w danym województwie.

14. Do dopłat stosuje się przepisy art. 11a, przepisy wydane na podstawie art. 11c oraz 

przepisy art. 11d.

15. Jeżeli wysokość środków, o których mowa w ust. 10, nie przekracza 1% kwoty 

środków Funduszu, o której mowa w art. 10 ust. 1, środki nie podlegają podziałowi, o którym 

mowa w ust. 11.”;

10) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Wojewoda jest uprawniony do żądania dokumentów związanych z 

wykorzystaniem środków Funduszu bez wszczynania kontroli,  o której mowa w art. 18.”;

11) w art. 53:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) 2023 - 235 000 000 zł”,

b) po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu: 

„11) 2029 - 200 000 000 zł;



  12) 2030 - 200 000 000 zł.”.

Art. 5. Postępowania administracyjne w sprawach potwierdzeń zgłoszenia przewozu w 

transporcie drogowym wszczęte na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i 

niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.

Art. 6. Postępowania w sprawach umów o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego wszczęte na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i 

niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być kontynuowane na 

podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 7. Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

zawarte na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, obowiązują przez okres, na który zostały zawarte.

Art. 8.  1. Przewoźnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskali 

potwierdzenie zgłoszenia przewozu w transporcie drogowym wydane na podstawie zgłoszenia, 

o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, wtórnik potwierdzenia zgłoszenia 

przewozu, wypis z potwierdzenia zgłoszenia przewozu lub dokonywali zmiany potwierdzenia 

zgłoszenia przewozu, dokonują zwrotu potwierdzenia zgłoszenia przewozu, wtórnika 

potwierdzenia zgłoszenia przewozu lub wypisu z potwierdzenia zgłoszenia przewozu do 

właściwego organizatora w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Właściwy organizator dokonuje, w terminie 14 dni od dnia zwrotu przez przewoźnika 

dokumentu, o którym mowa w ust. 1, zwrotu opłaty pobranej z tytułu wydania tego dokumentu.  

3. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 2, może zostać dokonany:

1) przelewem na rachunek bankowy albo

2) przekazem pocztowym na wskazany adres zamieszkania lub siedziby 

przewoźnika, albo

3) w siedzibie właściwego organizatora, za pokwitowaniem.

4. Sposób zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 2, wskazuje przewoźnik dokonując zwrotu 

dokumentu.

Art. 9. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, 

stosuje się przepisy dotychczasowe.



2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.  

Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38 ustawy, 

zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 38 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym  niniejszą 

ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, 

zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 

1 pkt 1 i 18 - 31 i art. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. 

Za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym

Marcin Przychodzki

Dyrektor Departamentu Prawnego 

w Ministerstwie Infrastruktury
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