Rozdział 7
Finansowanie transportu kolejowego
Art. 37.
1. Zarządcy i przewoźnicy kolejowi prowadzą gospodarkę finansową na zasadach
określonych w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału.
2. Zarządcy wyodrębnią, w ramach prowadzonej rachunkowości:
1) ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań, o których mowa w art. 39 ust. 1 i art.
40 ust. 1 i 3, oraz ewidencję przychodów, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3;
2) ewidencję kosztów linii kolejowych, z podziałem na koszty budowy, utrzymania,
prowadzenia ruchu pociągów i administrowania tymi liniami.
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.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być również finansowane ze środków zarządcy i
jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł.
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.
Art. 38a.
1. Minister właściwy do spraw transportu może dofinansować z budżetu państwa lub
Funduszu Kolejowego koszty remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej w celu
zmniejszania kosztów i wysokości opłat za korzystanie z niej, jeżeli infrastruktura ta jest
udostępniana przez zarządcę na zasadach określonych w ustawie.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest na podstawie umowy zawartej
pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu a zarządcą na okres nie krótszy niż 3
lata.
3. Umowa określa w szczególności obowiązki zarządcy i wielkość dofinansowania.

Art. 39.
1. Przewoźnicy kolejowi wykonujący przewozy pasażerskie na obszarze kraju otrzymują z
budżetu państwa dotację przedmiotową na wyrównanie utraconych przychodów z tytułu
obowiązujących ustawowych ulg taryfowych w krajowych przewozach pasażerskich.
2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
Art. 40.
1. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na
podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów
szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa.
2. Przewozy pasażerskie, o których mowa w ust. 1, mogą być dofinansowywane z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.
3. Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich o zasięgu
międzywojewódzkim, z wyjątkiem przewozów kwalifikowanych, należy do zadań ministra
właściwego do spraw transportu, działającego w tym zakresie w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych. Środki finansowe na te zadania określa corocznie
ustawa budżetowa, do czasu osiągnięcia rentowności tych przewozów.
4. Organ samorządu województwa oraz przewoźnik kolejowy wybrany do świadczenia usług
publicznych, w trybie przepisów wydanych na podstawie ust. 7, są obowiązani zawrzeć
umowę ramową o świadczenie usług publicznych na okres nie krótszy niż 3 lata, w terminie 3
miesięcy od dnia wyboru przewoźnika.
4a. Umowa ramowa o świadczenie usług publicznych określa w szczególności warunki i tryb
zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4b, oraz planowane łączne nakłady finansowe.
Ostateczną wysokość środków finansowych określa każdorazowo uchwała budżetowa.
Samorząd województwa jest obowiązany do planowania w uchwale budżetowej wydatków na
spłatę zobowiązań wynikających z umowy ramowej. O świadczenie usług publicznych w
kolejnych latach obowiązywania umowy.
4b. Na podstawie umowy ramowej o świadczenie usług publicznych zawierana jest umowa o
świadczenie usług publicznych na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów określająca
w szczególności wysokość dotacji, nie później niż w terminie 1 miesiąca przed wejściem w
życie rozkładu jazdy pociągów.
5. Przewoźnik kolejowy prowadzący inną działalność, oprócz przewozów wykonywanych na
podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, jest obowiązany do:
1) prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla przewozów wykonywanych na podstawie
umowy o świadczenie usług publicznych;
2) nieprzeznaczania środków publicznych na inną działalność niż przewozy wykonywane na
podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.
6. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania, tryb i organy dokonujące
przekazywania dotacji budżetowej dla samorządów województw, biorąc pod uwagę liczbę

mieszkańców województwa, długość linii kolejowych w województwie oraz zagrożenie
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady organizowania
zadań, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz tryb wyboru przewoźników kolejowych, kierując się
zasadami uczciwej konkurencji i ochroną interesów konsumentów, w szczególności: kryteria
ustalania zapotrzebowania na przewozy kolejowe, dopuszczalne formy organizacyjne
wykonywania przewozów kolejowych oraz kryteria oferty przewoźników kolejowych.
Art. 40a.
1. Kolejowe przewozy osób wykonywane w połączeniach międzywojewódzkich pociągami
krajowymi, w których nie obowiązuje rezerwacja miejsc, są dotowane jako usługi publiczne z
budżetu państwa. Przewozy te mogą być również dotowane z dochodów własnych jednostek
samorządu terytorialnego.
2. Z budżetu państwa mogą być także dotowane jako usługi publiczne przewozy osób
wykonywane w połączeniach międzynarodowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Umowę o świadczenie usług publicznych, o których mowa w ust. 1, zawiera z
przewoźnikiem kolejowym minister właściwy do spraw transportu, jednostka samorządu
terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego łącznie albo minister właściwy do spraw
transportu i jednostka (jednostki) samorządu terytorialnego łącznie.
4. Umowę o świadczenie usług publicznych, o których mowa w ust. 2, zawiera z
przewoźnikiem kolejowym minister właściwy do spraw transportu.
5. Do usług publicznych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art.
40 ust. 4-5 i 7.
Art. 41.
[uchylony]
Art. 42.
Z budżetu państwa mogą być finansowane lub współfinansowane przedsięwzięcia w zakresie
rozwoju i prowadzenia przewozów pasażerskich, jeżeli wynika to z narodowych programów
aktywizacji gospodarczej miast bądź regionów.

