
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

na 12. posiedzeniu Senatu 
w dniu 24 maja 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o utworzenie rezerwy celowej budżetu państwa na rok 

2013 na dofinansowanie połączeń kolejowych w strefie transgranicznej. 
Wraz z przekazaniem powyższego zadania samorządom nie nastąpiło zabezpieczenie adekwatnych środ-

ków na jego realizację, pomimo że uzasadnienie wydania ustawy przedstawiono następująco: „Wprowadze-
nie proponowanych w ustawie przepisów skutkuje finansowaniem przez samorządy województw kolejowych 
przewozów transgranicznych w kwocie około 55 mln rocznie. Obecnie przewozy te są finansowane z budżetu 
państwa w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na finansowanie przewozów międzynarodowych i między-
wojewódzkich. Wdrożenie przepisów ustawy spowoduje konieczność przeznaczenia tej kwoty z rezerwy 
celowej budżetów przygranicznych województw”. 

Organizacja publicznego transportu drogowego w strefie transgranicznej, bez zabezpieczenia środków na 
jego realizację, narusza stabilność finansową województwa lubuskiego w całym zakresie pasażerskich prze-
wozów kolejowych. Koszty funkcjonowania przewozów w strefie transgranicznej związanej z wojewódz-
twem lubuskim, które były do 10 grudnia pokrywane z budżetu państwa, wynosiły rocznie ponad 
7,46 miliona zł. Finansowanie, w myśl ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbioro-
wym (DzU z 2011 r. Nr 5, poz. 13), w całości zostało przeniesione na marszałka województwa lubuskiego. 
Skutkuje to brakiem możliwości rozwinięcia siatki połączeń transgranicznych z Niemcami oraz likwidacją 
już istniejących połączeń. Dodatkowe środki z Funduszu Kolejowego na rok 2012 przeznaczone na współfi-
nansowanie zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów 
pasażerskich, wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, zostały podzielone mię-
dzy wszystkie województwa proporcjonalnie do liczby udziałów objętych w „Przewozy Regionalne” Sp. z 
o.o. Województwo lubuskie nie otrzymało środków na bezpośrednie finansowanie połączeń transgranicz-
nych. Dodatkowe środki z Funduszu Kolejowego zostały przydzielone wszystkim województwom, w tym 
również tym, które nie mają udziału w przewozach transgranicznych. 

Powyższe argumenty świadczą o tym, iż finansowanie połączeń transgranicznych jest bardzo dużym ob-
ciążeniem dla budżetu województwa lubuskiego. Bez dodatkowego finansowania tego zadania nastąpi dalszy 
regres połączeń kolejowych na terenie województwa lubuskiego, co uniemożliwi rozwój usług publicznych w 
tym zakresie. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 




