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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 10 czerwca 2011 r.

 o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego ,,Polskie Koleje Państwowe”

(druk nr 1251)

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. O KOMERCJALIZACJI, RESTRUKTURYZACJI I

PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO „POLSKIE KOLEJE

PAŃSTWOWE” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.)

Art. 15.
1. PKP SA utworzy spółkę akcyjną do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania

liniami kolejowymi, działającą pod firmą "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka
Akcyjna", zwaną dalej "PLK SA".

2. PLK SA, z dniem wpisu do rejestru handlowego, wstępuje w prawa i obowiązki PKP SA
w zakresie zarządzania liniami kolejowymi, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art.
14 ust. 2 pkt 2.

2a. W okresie korzystania przez PLK SA ze środków publicznych do finansowania
inwestycji infrastrukturalnych akcje tej spółki nie dają prawa do dywidendy.

3. Zarządzanie liniami kolejowymi PLK SA obejmuje również zadania, o których mowa w
art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, wykonywane
przez Straż Ochrony Kolei, wchodzącą w strukturę organizacyjną PLK SA.

4. PLK SA staje się zarządem kolei, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 14 ust. 2
pkt 2.

4a. PLK SA zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w
przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z wyłączeniem
budynków i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu osób i rzeczy wraz z zajętymi
pod nie gruntami.

4b. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 4a, nie obejmuje budowli położonych na gruntach
wchodzących w skład linii kolejowych.

5. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza statut PLK SA oraz jego zmiany.
6. Walne Zgromadzenie PLK SA powołuje Radę Nadzorczą PLK SA spośród osób

wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Liczbę członków Rady
Nadzorczej PLK SA określa statut.

<6a. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PLK SA oraz pracownicy tej spółki,
zajmujący stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych właściwych w
zakresie przydzielania tras pociągów lub pobierania opłat za korzystanie z
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infrastruktury kolejowej, a także ich zastępcy, nie mogą pełnić funkcji w organach,
pozostawać w stosunku pracy ani świadczyć pracy na podstawie innego stosunku
prawnego w PKP SA, spółkach od niej zależnych, a także u przewoźników
kolejowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

6b. Zakaz, o którym mowa w ust. 6a, obowiązuje również w okresie 24 miesięcy od
zakończenia pełnienia funkcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej PLK SA
lub ustania zatrudnienia pracowników tej spółki na stanowiskach objętych
zakazem.

6c. Członkowie Zarządu PLK SA są powoływani przez Radę Nadzorczą PLK SA po
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i
ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka
Zarządu PLK SA. Do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko członka Zarządu PLK SA stosuje się przepisy wydane na podstawie art.
19a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).>

7. Wydatki budżetu państwa przekazane w danym roku na finansowanie linii kolejowych o
państwowym znaczeniu zwiększają kapitał zakładowy PLK SA; związane z tym akcje w
podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje Skarb Państwa reprezentowany przez
ministra właściwego do spraw transportu.

8. Akcje PLK S.A. będące własnością PKP S.A. i Skarbu Państwa nie mogą być zbywane, z
zastrzeżeniem ust. 8a.

8a. Akcje PLK S.A. będące własnością PKP S.A. mogą być zbywane wyłącznie na rzecz
Skarbu Państwa.

9. W przypadku prywatyzacji lub likwidacji PKP SA, akcje PLK SA będące własnością
PKP SA przejmuje Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw
transportu. W przypadku prywatyzacji PKP SA następuje obniżenie kapitału akcyjnego
PKP SA poprzez umorzenie liczby akcji o wartości odpowiadającej wartości nominalnej
akcji PLK SA przejętych przez Skarb Państwa.


