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61
USTAWA
z dnia 16 grudnia 2005 r.
o Funduszu Kolejowym1)
Art. 1. Ustawa reguluje utworzenie Funduszu Kolejowego, zwanego dalej „Funduszem”, zasady gromadzenia Êrodków Funduszu oraz zasady finansowania
zadaƒ ze Êrodków Funduszu.

o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1297
i Nr 172, poz. 1440);

Art. 2. Fundusz tworzy si´ w Banku Gospodarstwa
Krajowego.

2) odsetek z tytu∏u oprocentowania Êrodków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych Êrodków Funduszu w bankach;

Art. 3. 1. Fundusz:
1) gromadzi Êrodki finansowe na przygotowanie oraz
realizacj´ budowy i przebudowy linii kolejowych,
remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidacj´
zb´dnych linii kolejowych;
2) finansuje realizacj´ zadaƒ, o których mowa w pkt 1.
2. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na pokrycie
utraconych w latach 2002—2003 przez przewoêników
kolejowych przychodów z tytu∏u obowiàzujàcych ustawowych ulg taryfowych w krajowych przewozach pasa˝erskich, niepokrytych dotychczas wyp∏aconymi dotacjami przekazanymi z tego tytu∏u.
3. Ârodki Funduszu przeznacza si´ na sp∏aty kredytów i po˝yczek wraz z odsetkami oraz innymi kosztami
obs∏ugi kredytów i po˝yczek, a tak˝e na pokrycie kosztów emisji i wykupu obligacji, o których mowa w art. 7
ust. 1, oraz sp∏aty zobowiàzaƒ wynikajàcych z wykonania przez Skarb Paƒstwa obowiàzków z tytu∏u gwarancji i por´czeƒ, o których mowa w art. 7 ust. 2.
Art. 4. Ârodki przeznaczone na finansowanie zadaƒ, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, mogà byç
przekazywane tylko na rzecz zarzàdców infrastruktury
kolejowej zapewniajàcych przewoênikom kolejowym
dost´p do tej infrastruktury na podstawie przepisów
rozdzia∏u 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên. zm.2)),
chyba ˝e odr´bne przepisy nak∏adajà na przedsi´biorc´ nieb´dàcego zarzàdcà infrastruktury obowiàzek likwidacji zb´dnych linii kolejowych; w takim przypadku przepisy ustawy stosuje si´ odpowiednio.
Art. 5. Ârodki Funduszu pochodzà z:
1) 20 % wp∏ywów z op∏aty paliwowej, pobieranych
zgodnie z ustawà z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
————————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163,
poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420.

3) przychodów z akcji w spó∏kach przekazanych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu przez
Skarb Paƒstwa w celu zasilenia Funduszu;
4) przychodów ze sprzeda˝y akcji, o których mowa
w art. 6;
5) Êrodków z kredytów lub po˝yczek zaciàgni´tych na
rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
6) wp∏ywów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
7) inwestycji Êrodków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieni´˝nego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546,
z póên. zm.3));
8) darowizn i zapisów;
9) wp∏ywów z innych Êrodków publicznych.
Art. 6. 1. W celu zasilenia Funduszu minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa mo˝e, w imieniu
Skarbu Paƒstwa, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, przekazaç nieodp∏atnie temu ministrowi akcje w spó∏kach publicznych, stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, z uwzgl´dnieniem zakresu finansowania ze Êrodków Funduszu przewidzianego
w Programie rzeczowo-finansowym, o którym mowa
w art. 7 ust. 1, oraz wartoÊci tych akcji.
2. Akcje Skarbu Paƒstwa, o których mowa w ust. 1,
minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa zbywa na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transportu,
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych.
3. Do przekazania akcji, o których mowa w ust. 1,
oraz do ich zbywania nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyza————————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539.

Dziennik Ustaw Nr 12

— 467 —

cji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.4)) oraz
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z póên. zm.5)).
Art. 7. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e zaciàgaç kredyty i po˝yczki oraz emitowaç obligacje
w kraju i za granicà na rzecz Funduszu, z przeznaczeniem na realizacj´ zadaƒ inwestycyjnych wynikajàcych z Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania Êrodków Funduszu, zwanego dalej „Programem”.
2. W celu realizacji zadaƒ wynikajàcych z Programu na zobowiàzania Banku Gospodarstwa Krajowego
z tytu∏u zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek oraz wyemitowanych obligacji mogà byç udzielane przez
Skarb Paƒstwa gwarancje i por´czenia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174,
poz. 1689, z póên. zm.6)).
3. Gwarancje i por´czenia, o których mowa w ust. 2,
sà zwolnione z op∏at prowizyjnych.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynnoÊci zmierzajàce do odzyskania
kwot zap∏aconych z tytu∏u wykonania umowy por´czenia lub gwarancji zawartej pod warunkiem przeznaczenia kredytu, po˝yczki lub Êrodków pochodzàcych z emisji obligacji na realizacj´ zadaƒ wynikajàcych z Programu na zasadach okreÊlonych przepisami ustawy z dnia
8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne,
z wy∏àczeniem art. 43 tej ustawy, oraz dochodzi sp∏aty
tych kwot ze Êrodków Funduszu, z zastrze˝eniem ust. 5.
5. Je˝eli odzyskanie wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa, powsta∏ych z tytu∏u udzielonego por´czenia lub
gwarancji, nie jest mo˝liwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, mo˝e umorzyç wierzytelnoÊç w ca∏oÊci lub cz´Êci.
Art. 8. 1. Okresowo wolne Êrodki Funduszu, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowego
mo˝e lokowaç:
1) w papiery wartoÊciowe emitowane przez Skarb
Paƒstwa lub NBP;
————————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539.
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115,
poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,
z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 684
i Nr 183, poz. 1538.
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2) w papiery wartoÊciowe gwarantowane lub por´czane przez Skarb Paƒstwa;
3) w listy zastawne emitowane na podstawie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych
i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99,
poz. 919 oraz z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249,
poz. 2104);
4) w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieni´˝nego, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;
5) na rachunkach lokat terminowych w bankach posiadajàcych fundusze w∏asne w wysokoÊci nie
mniejszej ni˝ równowartoÊç w z∏otych kwoty
10 000 000 euro, przeliczonej wed∏ug kursu Êredniego og∏aszanego przez NBP, z zastrze˝eniem, ˝e
suma lokat w jednym banku lub grupie banków
powiàzanych ze sobà kapita∏owo lub organizacyjnie nie mo˝e przekroczyç 10 % okresowo wolnych
Êrodków Funduszu.
2. Suma okresowo wolnych Êrodków Funduszu,
o których mowa w ust. 1, lokowanych w jednym banku lub grupie banków powiàzanych ze sobà kapita∏owo lub organizacyjnie nie mo˝e przekroczyç 25 % tych
Êrodków.
3. WysokoÊç Êrodków Funduszu przeznaczonych
do lokowania na podstawie ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu.
Art. 9. 1. Projekt Programu opracowuje minister
w∏aÊciwy do spraw transportu w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na okres od roku do
lat szeÊciu.
2. Program okreÊla:
1) wykaz zadaƒ w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej, ze wskazaniem przewidywanej wysokoÊci finansowania ze Êrodków Funduszu oraz pozosta∏ych êróde∏ finansowania tych
zadaƒ;
2) wykaz poszczególnych kolejowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem przewidywanej wysokoÊci finansowania ze Êrodków Funduszu oraz
pozosta∏ych êróde∏ finansowania tych projektów;
3) wykaz zb´dnych linii kolejowych przewidywanych
do likwidacji, ze wskazaniem przewidywanej wysokoÊci finansowania ze Êrodków Funduszu;
4) wykaz zobowiàzaƒ powsta∏ych w wyniku braku
pe∏nego pokrycia przez bud˝et paƒstwa utraconych w latach 2002—2003 przez przewoêników kolejowych przychodów z tytu∏u obowiàzujàcych
ustawowych ulg taryfowych w krajowych przewozach pasa˝erskich.
3. Program zatwierdza Rada Ministrów.
4. Zatwierdzony Program og∏asza si´ w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
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Art. 10. Warunki finansowania ze Êrodków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu w odniesieniu
do projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1—3,
przewidzianych do realizacji przez zarzàdców infrastruktury — okreÊla si´ w umowach zawieranych
przez zarzàdców infrastruktury z ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu.
Art. 11. Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, dokonuje wyp∏at ze Êrodków Funduszu na rzecz zarzàdców
infrastruktury w wysokoÊci i terminach wynikajàcych
z umów, o których mowa w art. 10, oraz na rzecz przewoêników kolejowych zgodnie z ustaleniami Programu dokonanymi na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 4.
Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umow´
okreÊlajàcà:
1) szczegó∏owy sposób i terminy dokonywania wyp∏at ze Êrodków Funduszu;
2) sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokowania wolnych Êrodków
Funduszu, o których mowa w art. 8 ust. 1;
3) sposób i terminy zwrotu nadp∏aty op∏aty paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2 ustawy z dnia
27 paêdziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
Art. 13. Bank Gospodarstwa Krajowego:
1) wyodr´bnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany zgodnie z Programem, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu;
2) sporzàdza dla Funduszu odr´bny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzàce w sk∏ad sprawozdania finansowego tego banku;
3) sk∏ada ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu, w terminie do koƒca miesiàca nast´pujàcego
po ka˝dym kwartale, informacje o realizacji planu
finansowego Funduszu.
Art. 14. 1. Bankowi Gospodarstwa Krajowego
przys∏uguje wynagrodzenie prowizyjne z tytu∏u prowadzenia Funduszu. Wynagrodzenie finansowane jest
ze Êrodków Funduszu.
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1) art. 37i otrzymuje brzmienie:
„Art. 37i. Op∏ata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego, o którym mowa
w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r.
o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 12, poz. 61), z tym ˝e kwota stanowiàca 80 % op∏aty paliwowej stanowi
przychód Krajowego Funduszu Drogowego, a kwota stanowiàca 20 % tej
op∏aty — przychód Funduszu Kolejowego.”;
2) w art. 37o ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie powstania nadp∏aty w op∏acie paliwowej Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje
zwrotu tej nadp∏aty ze Êrodków nale˝nych Krajowemu Funduszowi Drogowemu i Funduszowi Kolejowemu.”;
3) art. 37p otrzymuje brzmienie:
„Art. 37p. 1. Dyrektor izby celnej, o którym mowa
w art. 37o ust. 1, przekazuje kwoty pobranej op∏aty paliwowej na wyodr´bniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni od
dnia jej pobrania.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Êrodki, o których mowa
w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia
wp∏ywu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokoÊci
okreÊlonej w art. 37i, na rachunek
Krajowego Funduszu Drogowego
oraz na rachunek Funduszu Kolejowego, chyba ˝e zachodzi przypadek,
o którym mowa w art. 37o ust. 2.”;
4) w art. 39b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) op∏aty paliwowej, w wysokoÊci okreÊlonej
w art. 37i;”;
5) w art. 39f ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ze Êrodków Funduszu dokonuje si´ sp∏aty kredytów i po˝yczek wraz z odsetkami i innymi
kosztami obs∏ugi kredytów i po˝yczek, a tak˝e
pokrycia kosztów emisji i wykupu obligacji,
o których mowa w art. 39d ust. 1, oraz sp∏aty
zobowiàzaƒ wynikajàcych z wykonania przez
Skarb Paƒstwa obowiàzków z tytu∏u gwarancji
i por´czeƒ, o których mowa w art. 39d ust. 2.”.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
oraz sposób i terminy jego wyp∏aty, uwzgl´dniajàc koszty Banku Gospodarstwa Krajowego ponoszone w zwiàzku z prowadzeniem Funduszu.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Art. 15. W ustawie z dnia 27 paêdziernika 1994 r.
o autostradach p∏atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172,
poz. 1440) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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