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Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym
(druk nr 1309)

USTAWA  z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z  2006 r. Nr 12,

poz. 61, z 2009 r. Nr 115, poz. 966 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651)

Art. 3.
1. Fundusz:

[1)gromadzi środki finansowe na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy
linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii
kolejowych;]

<1) gromadzi środki finansowe na przygotowanie oraz realizację budowy
i przebudowy linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację
zbędnych linii kolejowych oraz wydatki bieżące PKP Polskich Linii Kolejowych
Spółki Akcyjnej związane z działalnością polegającą na zarządzaniu
infrastrukturą kolejową;>

2) finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1.
2.  (uchylony).
3. Środki Funduszu przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz

innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, a także na pokrycie kosztów emisji i
wykupu obligacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z
wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których
mowa w art. 7 ust. 2.

3a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od Polskich Kolei
Państwowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP SA", przez Skarb Państwa,
reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP Polskich Linii
Kolejowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP PLK SA".

3b. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie umowy zawartej między
Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw transportu, a
PKP SA. Wartość tych akcji określa się według ich wartości nominalnej.

3c. Prawa i obowiązki z akcji, o których mowa w ust. 3a, objętych przez Skarb Państwa w
wyniku nabycia wykonuje minister właściwy do spraw transportu.

4. Środki Funduszu w latach 2009-2015 przeznacza się na finansowanie lub
współfinansowanie przez samorządy województw, zwane dalej "województwami", zadań
w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do
przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług
publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
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5. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4, w danym roku budżetowym wynosi 100 mln
zł, z zastrzeżeniem ust. 6. Środki te województwa otrzymują w częściach równych.

6. W 2009 r. wielkość środków na zadania określone w ust. 4 wynosi 200 mln zł.

Art. 9.
1. Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw transportu w uzgodnieniu z

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w porozumieniu z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego na okres od roku do sześciu lat.

2. Program określa:
1) wykaz zadań w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej, ze

wskazaniem przewidywanej wysokości finansowania ze środków Funduszu oraz
pozostałych źródeł finansowania tych zadań;

2) wykaz poszczególnych kolejowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem
przewidywanej wysokości finansowania ze środków Funduszu oraz pozostałych źródeł
finansowania tych projektów;

3) wykaz zbędnych linii kolejowych przewidywanych do likwidacji, ze wskazaniem
przewidywanej wysokości finansowania ze środków Funduszu;

<3a) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na finansowanie wydatków
bieżących PKP PLK SA związanych z działalnością polegającą na zarządzaniu
infrastrukturą kolejową;>

4) (uchylony);
5) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na finansowanie lub

współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów
kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie
umowy o świadczenie usług publicznych, w podziale na lata i województwa;

6) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie nabycia od PKP
SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA;

7) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych w 2012 r. na współfinansowanie
zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych
przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług
publicznych, w podziale na województwa, jeżeli będą przeznaczone na ten cel;

8) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie nabycia od PKP
SA w 2010 r. przez Skarb Państwa udziałów w kapitale zakładowym PR.

3. Program zatwierdza Rada Ministrów w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego
dany rok budżetowy.

3a. Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza na stronie internetowej urzędu
obsługującego tego ministra informację o zatwierdzeniu Programu przez Radę Ministrów
oraz o wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, w tym na zadania, o których
mowa w ust. 2 pkt 6 i 8.

4. (uchylony).
5.  Minister właściwy do spraw transportu może dokonać przesunięć środków Funduszu

pomiędzy zadaniami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w ramach limitu środków
określonego w Programie na te zadania, z zastrzeżeniem ust. 6. O dokonanych
przesunięciach minister właściwy do spraw transportu informuje Radę Ministrów oraz
Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia dokonania przesunięcia.

6. Przesunięcie środków, które powoduje zwiększenie wydatków na określone zadanie, nie
może być większe niż 20 % wartości kosztorysowej tego zadania.

7. Przesunięcia środków, o których mowa w ust. 5, nie wymagają zatwierdzenia zmiany
Programu przez Radę Ministrów.
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Art. 10.
[1. Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu w

odniesieniu do projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3, przewidzianych do
realizacji przez zarządców infrastruktury - określa się w umowach zawieranych przez
zarządców infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu.]

<1. Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z  ustaleniami Programu
w odniesieniu do projektów, o  których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1–3, przewidzianych
do realizacji przez zarządców infrastruktury, oraz sposób wykorzystania środków, o
których mowa w art. 9 ust. 2 pkt  3a – określa się w umowach zawieranych przez
zarządców infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu.>

2. Sposób wykorzystania środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 6 i 8, zostanie
określony w umowie zawartej przez ministra właściwego do spraw transportu z PKP SA.

Art. 12.
Minister właściwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę

określającą:
1) szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu;
2) sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokowania wolnych
środków Funduszu, o których mowa w art. 8 ust. 1;

3) sposób i terminy zwrotu nadpłaty opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2
ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym;

4) zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 7 ust. 6[.]<,>
<5) sposób potwierdzania przez PKP PLK SA finansowania ze środków Funduszu

wydatków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 3a.>

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 16, poz. 94,
z późn. zm.)

Art. 38.
1. Z budżetu państwa są finansowane:

1) inwestycje wynikające z umów i porozumień międzynarodowych;
2) inwestycje, remonty, eksploatacja i utrzymanie linii kolejowych o znaczeniu

wyłącznie obronnym;
3) koszty przygotowania i realizacji inwestycji obejmujących linie kolejowe o znaczeniu

państwowym.
1a. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, należą w szczególności:

1) wypłaty odszkodowań, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2;
2) wypłaty ceny nabycia nieruchomości, o których mowa w art. 9t, oraz pozostałe koszty

związane z jej nabyciem;
3) wypłaty należności oraz jednorazowych odszkodowań, o których mowa w art. 5a ust.

2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
4) koszty wskazania lokalu zamiennego wynikające z realizacji obowiązku, o którym

mowa w art. 9w ust. 4.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być również finansowane ze środków zarządcy i

jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł.
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3. Koszty utrzymania infrastruktury kolejowej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, pokrywane są
przez zarządcę, z tym że mogą być one pokrywane przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz z innych źródeł.

4. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, w
danym roku określa ustawa budżetowa.

5. Inwestycje obejmujące pozostałe linie kolejowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,
finansowane są przez zarządcę; mogą być one dofinansowywane z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł.

6. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane wydatki w zakresie
zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów
pasażerskich oraz wydatki na budowę informatycznego systemu rozliczeń sprzedaży
biletów na przejazd środkami transportu publicznego różnych przewoźników, w tym biletu
wspólnego.

6a. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane wydatki na
budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakresie bezpośrednio związanym z
obsługą podróżnych.

7. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowane inwestycje
kolejowe, wynikające z programów rozwoju infrastruktury transportowej, oraz zakup
pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu rzeczy na podstawie jednej umowy o
przewóz przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu (transport
intermodalny).

8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb, sposób i warunki
finansowania, współfinansowania inwestycji, o których mowa w ust. 6 i 7, kierując się
zasadami uczciwej konkurencji, zrównoważonego rozwoju transportu i efektywności
ekonomicznej.

<9. Zarządca może zaciągnąć kredyty, pożyczki lub może emitować obligacje w kraju i
za granicą, z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych oraz zadań
inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego, o którym mowa
w art. 38c.

10. Na  zobowiązania PLK S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych
oraz zadań inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane przez
Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja
1997 r. o poręczeniach i  gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.),
z wyjątkiem art. 2a ust. 2 tej ustawy.

11. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w ust. 10, są zwolnione z opłat
prowizyjnych.>


