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o rządowym projekcie ustawy o  zmianie ustawy 
o komercjalizacji, restrukturyzacji            
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
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Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował 

w dniu 25 kwietnia 2008 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury oraz Komisji 

Skarbu Państwa – do pierwszego czytania.  

Komisje: Infrastruktury oraz Skarbu Państwa po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 7 maja, 9 lipca, oraz          

3 września  2008 r.  
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W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Warszawa, dnia 3 września 2008 r. 
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            Tadeusz Aziewicz 
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           Zbigniew Rynasiewicz 

 

                                                           Sprawozdawca 
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Liczba stron :16 Data :2008-09-16 Nazwa pliku : Błąd! Nieznany argument przełącznika. 
VI kadencja/ druk nr 459 

 

1  

                                                

P r o j e k t 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                      2008 r. 

 

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

o transporcie kolejowym  

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyza-
cji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 
948, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Do PKP SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 
spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.2)), zwany dalej 
„Kodeksem spółek handlowych”, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią ina-
czej.”; 

2) w art. 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 16, poz. 94, z późn. zm.3)).”; 

3) w art. 15: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W okresie korzystania przez PLK SA ze środków publicznych do fi-
nansowania inwestycji infrastrukturalnych akcje tej spółki nie dają pra-
wa do dywidendy.”, 

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a. PLK SA zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą 
kolejową, określoną w przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 

1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 
203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, 
poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 624. 

2)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 

49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 
1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 524 i Nr 118, poz. 
747.  

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, 
poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902. 
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transporcie kolejowym, z wyłączeniem budynków i budowli przezna-
czonych do obsługi przewozu osób i rzeczy wraz z zajętymi pod nie 
gruntami.”, 

c) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

„4b. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 4a, nie obejmuje budowli położo-
nych na gruntach wchodzących w skład linii kolejowych.”; 

4) w art. 17: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. PKP SA jest obowiązana do wnoszenia do PLK SA w formie wkładów 
niepieniężnych gruntów będących przedmiotem umowy, o której mowa 
w ust. 6, niezwłocznie po uregulowaniu stanu prawnego poszczegól-
nych nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 7a.”, 

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. PLK SA oraz PKP SA określają, w drodze umowy, warunki przygo-
towania oraz realizacji przez PKP SA lub inne podmioty inwestycji 
zlokalizowanych na gruntach wchodzących w skład linii kolejowych. 
Umowy uwzględniać będą wykonywanie przez PLK SA obowiązków 
zarządcy infrastruktury kolejowej wynikających z przepisów niniejszej 
ustawy oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, 
termin wniesienia do PLK SA  w formie wkładu niepieniężnego grun-
tów objętych umową oraz warunki korzystania z wybudowanego obiek-
tu.”; 

5) w art. 18: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. PKP SA nie może bez zgody PLK SA sprzedać lub ustanowić hipoteki 
na nieruchomości stanowiącej linię kolejową, w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, i przekazanej 
PLK SA na podstawie umowy, o której mowa w art. 17 ust. 6. 

2. PKP SA, PLK SA oraz spółki, o których mowa w art. 14 i 19, a także 
spółki utworzone przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis 
PKP SA do rejestru przedsiębiorców, w których Skarb Państwa, PKP 
SA lub państwowe osoby prawne posiadają 100% akcji lub udziałów, 
są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw transportu 
na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnika-
mi aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. 
zm.4)), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczo-
wych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym od-
dania tych składników do korzystania innym podmiotom na postawie 
umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki, jeże-

 
4) Zmiany tekst jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, 

Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 
1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, 
poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393 i Nr 144, 
poz. 900.  
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li wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowar-
tość w złotych kwoty 50 000 euro, obliczoną na podstawie średniego 
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według stanu z dnia 
wystąpienia o zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2b.”, 

b) ust. 2b i 2c otrzymują brzmienie: 

„2b. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 2, czynność prawna: 

1) PKP SA, na której dokonanie jest wymaga zgoda walnego zgro-
madzenia PKP SA; 

2) PKP SA, polegająca na zbywaniu budynków mieszkalnych lub lo-
kali mieszkalnych wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej 
do nich części gruntu oraz towarzyszącymi urządzeniami infra-
struktury technicznej, jeżeli odbywa się na zasadach określonych 
w rozdziale 7; 

3) PLK SA, polegająca na oddaniu, na okres nie dłuższy niż 6 mie-
sięcy, do odpłatnego korzystania maszyn lub urządzeń przedsię-
biorcom wykonującym roboty budowlane na rzecz PLK SA. 

2c. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, występują 
spółki: PKP SA, PLK SA lub spółki, o których mowa w art. 14 i 19, a 
także spółki utworzone przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się 
wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, w których Skarb Państwa, 
PKP SA lub państwowe osoby prawne posiadają 100% akcji lub udzia-
łów, określając: 

1) przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewiden-
cyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych; 

2) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia; 

3) sposób rozporządzenia; 

4) podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie; 

5) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej.”, 

c) uchyla się ust. 6, 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Do dokonywania przez PLK SA albo PKP SA czynności prawnych w 
trybie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym, polegających na nieodpłatnym przejęciu przez właściwą 
miejscowo jednostkę samorządu terytorialnego lub wskazanego przez 
nią przedsiębiorcę linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w zarzą-
dzanie, w celu jej dalszej eksploatacji na okres nie dłuższy niż trzy lata, 
zgoda ministra właściwego do spraw transportu nie jest wymagana. 
Zgoda ministra właściwego do spraw transportu jest wymagana do ko-
lejnej czynności prawnej dotyczącej tego samego przedmiotu rozporzą-
dzenia.”,  

e) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 2 i 6a są nieważne. 
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8. PKP SA i PLK SA nie mogą sprzedawać, wnosić do spółek lub odda-
wać do odpłatnego korzystania innym podmiotom budynków mieszkal-
nych będących ich własnością, z zastrzeżeniem przepisów ust. 9 i roz-
działu 7.”, 

f) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. PKP SA wniesie do PLK SA w formie wkładu niepieniężnego, w u-
zgodnionych wzajemnie terminach i na uzgodnionych warunkach, bu-
dynki wraz z zajętymi pod nie gruntami, niezbędne do zarządzania in-
frastrukturą kolejową, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejo-
wej, w których znajdują się lokale mieszkalne, położone na gruntach 
wchodzących w skład linii kolejowej.”; 

6) po art. 18 dodaje się art. 18a-18c w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu państwowym mogą 
być przez PLK SA albo PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za 
zgodą ministra właściwego do spraw transportu, przekazywane 
nieodpłatnie na własność jednostce samorządu terytorialnego, w 
terminie nie przekraczającym 12 miesięcy od dnia złożenia wnio-
sku przez tę jednostkę w celu wykonywania przewozów kolejo-
wych, przy zachowaniu istniejącego połączenia z siecią kolejową. 

2. Jednostka samorządu terytorialnego występuje o przekazanie, o 
którym mowa w ust. 1, odpowiednio do PLK SA albo PKP SA. 

3. Do wniosku PLK SA albo PKP SA o wyrażenie zgody przez mi-
nistra właściwego do spraw transportu na przekazanie nieodpłatne 
na własność jednostce samorządu terytorialnego linii kolejowych, 
o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 18 ust. 2c pkt 2 i ust. 
2d pkt 1 lit. b. We wniosku należy wskazać wartość księgową 
przedmiotu rozporządzenia ustaloną na dzień podjęcia uchwały 
zarządu spółek o przekazaniu linii kolejowej. 

4. Zmiana sposobu wykorzystania przekazanych linii kolejowych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie 10 lat od dnia 
ich przekazania wymaga uzyskania zgody ministra właściwego 
do spraw transportu. Do wniosku jednostki samorządu terytorial-
nego o tę zmianę stosuje się odpowiednio art. 18 ust. 2c pkt 1, 3-
5, ust. 2d pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3, ust. 2e i 4. 

5. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, jed-
nostka samorządu terytorialnego jest obowiązana zwrócić tę nie-
ruchomość odpowiednio PKP SA lub PLK SA w stanie niepogor-
szonym, a w przypadku wyrażenia zgody – jest obowiązana prze-
kazać PKP SA lub PLK SA kwotę za nieruchomość obliczoną 
według wartości rynkowej, z uwzględnieniem stanu i cen nieru-
chomości z dnia wyrażenia zgody przez ministra właściwego do 
spraw transportu. 

Art. 18b. Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu państwowym zbędne 
dla działalności PLK SA mogą być przez PLK SA albo PKP SA w 
porozumieniu z PLK SA, za zgodą ministra właściwego do spraw 
transportu, sprzedawane przedsiębiorcom w trybie określonym w 
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przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 
i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.5)), z 
zastrzeżeniem art. 18a.”. 

Art. 18c. Przy wyrażaniu zgody, o której mowa w art. 18a i 18b, minister 
właściwy do spraw transportu bierze pod uwagę politykę państwa 
w zakresie infrastruktury kolejowej.”; 

7) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. W spółce, o której mowa w art. 14 i 19, a także w spółce utworzo-
nej przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA 
do rejestru przedsiębiorców, w której PKP SA dysponuje wszyst-
kim głosami na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgroma-
dzeniu, członków zarządu powołuje i odwołuje zgromadzenie 
wspólników albo walne zgromadzenie.”; 

8) w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Oświadczenia woli składane spółce przez PKP SA wymagają zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisów art. 173 § 2 i art. 303 
§ 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”; 

9) art. 20a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20a. Do zbywania akcji lub udziałów należących do PKP SA w spół-
kach wykonujących przewozy pasażerskie i przewozy towarowe 
na linii szerokotorowej, wpisanych do rejestru przed dniem wpi-
sania do rejestru PKP SA, stosuje się odpowiednio art. 20 ust. 3 i 
4, z zastrzeżeniem art. 20c.”; 

10) po art. 20a dodaje się 20b i 20c w brzmieniu: 

„Art. 20b. W przypadku zbycia akcji lub udziałów spółkom, o których mowa 
w art. 14, 15 i 19, a także spółkom utworzonym przez PKP do 
dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru przed-
siębiorców, nabywanych przez te spółki w celu umorzenia, nie 
stosuje się przepisów ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 6. 

Art. 20c. Finansowanie kosztów związanych ze zbyciem akcji lub udziałów 
spółek, o których mowa w art. 14 i 19 ustawy, oraz akcji lub u-
działów należących do PKP SA w spółkach wykonujących prze-
wozy pasażerskie i przewozy towarowe na linii szerokotorowej 
wpisanych do rejestru przed dniem wpisania do rejestru PKP SA, 
na zasadach określonych przepisami działu IV rozdziału 1 usta-
wy, o której mowa w art. 2 ust. 6, może odbywać się ze środków: 

1) budżetu państwa, w przypadku gdy zbycia dokonuje minister wła-
ściwy do spraw transportu; 

 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400,  Nr 169, 
poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721, Nr 208, poz. 
1532. 
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2) PKP SA, w przypadku gdy zbycia dokonuje PKP SA na podsta-
wie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do 
spraw transportu; 

3) zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy zagranicznej; 

4) spółki, której akcje lub udziały są zbywane, na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy tą spółką a zbywającym.”; 

11) art. 29 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 29. PKP SA jest uprawniona do publicznej sprzedaży wymagalnych 
wierzytelności po cenie rynkowej.”; 

12) uchyla się art. 30; 

13) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 31. Przy sprzedaży wierzytelności PKP SA stosuje się przepisy usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, 
poz. 93, z późn. zm.6)) o zmianie wierzyciela, z tym że sprzedaż 
nie może być dokonana na rzecz dłużnika, jego zstępnych 
i wstępnych, podmiotu zależnego lub dominującego, w rozumie-
niu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo-
wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 
Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 
235, poz. 1734).”; 

14) art. 33a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 33a. Wszystkie środki finansowe pochodzące z kredytów, pożyczek 
lub obligacji przeznaczone na cele wymienione w art. 32 ust. 2 i 
13, a także środki finansowe gromadzone przez PKP SA na spec-
jalnych rachunkach bankowych przeznaczone na spłatę tych kredy-
tów, pożyczek lub wykup obligacji oraz odsetek od tych zobowią-
zań i innych kosztów związanych z tymi zobowiązaniami, na-
leżnych podmiotom uprawnionym z tytułu tych kredytów, poży-
czek lub obligacji, nie podlegają egzekucji.”; 

15) uchyla się art. 33b; 

16) po art. 37a dodaje się art. 37b w brzmieniu: 

„Art. 37b. 1. Jeżeli grunty, o których mowa w art. 37a ust. 1, nie mają założo-
nej księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, przy potwierdzaniu 
nabycia praw, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2, przyjmuje się 

 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 

122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 
99; z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 
464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 
1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 
272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 
1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 
2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733; Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 
141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 
91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 
462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, 
poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731. 
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inne dokumenty stwierdzające prawa do tych gruntów oraz dane z 
katastru nieruchomości służące do jej oznaczenia. 

2. W przypadku gruntów, dla których ze względu na brak księgi 
wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie 
można ustalić osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe, 
informację o zamiarze potwierdzenia nabycia praw, o których 
mowa w art. 37a ust. 1 i 2, wojewoda podaje do publicznej wia-
domości w drodze obwieszczenia zawierającego w szczególności 
wykaz nieruchomości, przez które przebiega linia kolejowa, u-
względniając numer ewidencyjny działki, numer obrębu ewiden-
cyjnego, powierzchnię i położenie nieruchomości. Obwieszczenie 
podaje się do publicznej wiadomości w urzędach gmin właści-
wych ze względu na przebieg linii kolejowej, w prasie o zasięgu 
ogólnopolskim oraz na stronach internetowych urzędu woje-
wódzkiego i urzędów gmin właściwych ze względu na przebieg 
linii kolejowej. 

3. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia, o 
którym mowa w ust. 2, w prasie o zasięgu ogólnopolskim nie 
zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieru-
chomości określonych w obwieszczeniu, wojewoda wydaje decy-
zję, o której mowa w art. 37a ust. 4. Decyzję ogłasza się w sposób 
określony w ust. 2. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólno-
polskim.”; 

17) art. 40 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 40. 1. Jeżeli w PKP SA ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa, 
zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości następuje w drodze 
przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. PKP SA może zbyć składniki aktywów trwałych bez przeprowa-
dzenia przetargu, w przypadku gdy: 

1) nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb 
Państwa, a przedmiotem zbycia są nieruchomości przezna-
czone na cele publiczne w planie zagospodarowania prze-
strzennego lub w decyzji o lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego; 

2) nabywcą jest właściwa miejscowo gmina, a przedmiotem 
zbycia są urządzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu 
art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. 
zm.7)) wraz z zajętymi pod nie gruntami, jeżeli urządzenia te 
nie mogą być odrębnym przedmiotem obrotu cywilnopraw-
nego; 

 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 

2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, 
Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218 oraz z 
2008 r. Nr 59, poz. 369.  
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3) przedmiotem zbycia jest składnik aktywów trwałych, którego 
wartość rynkowa nie przekracza równowartości w złotych 
kwoty 5 000 euro, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli 
mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 
przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie 
wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej czę-
ści nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odręb-
ne nieruchomości, której wartość rynkowa nie przekracza 
równowartości w złotych kwoty 15 000 euro; 

5) zbycie akcji albo udziałów następuje na zasadach określo-
nych w art. 20 ust. 3 i 4 oraz art. 20a ustawy; 

6) przedmiotem zbycia są akcje albo udziały w spółkach innych 
niż określone w art. 14, art. 19 i art. 20a ustawy, a także inne 
składniki finansowych aktywów trwałych albo licencje, pa-
tenty lub inne prawa własności przemysłowej, jeżeli odmien-
ny niż przetarg tryb zbycia określa uchwała walnego zgro-
madzenia lub statut PKP SA; 

7) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasa-
dach określonych uchwałą walnego zgromadzenia i z zacho-
waniem odrębnych przepisów; 

8) przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych nastę-
puje w zamian za wygaśnięcie zaległości podatkowych na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z 
późn. zm.8)).  

3. Minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozpo-
rządzenia sposób i tryb organizowania przez PKP SA przetargów 
oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych, w tym: 

1) sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które po-
winny być zamieszczone w ogłoszeniu, 

2) wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim po-
winna odpowiadać oferta, 

3) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu, 

4) sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzone-
go przetargu, 

5) warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu 
lub obniżenie ceny, 

6) tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowań po odstą-
pieniu od przetargu  

 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 85, poz. 

727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 
1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, 
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 141, poz. 888. 
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 - z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Pań-
stwa. 

4. W uzasadnionych przypadkach, kierując się interesem spółki, 
PKP SA może dokonać zbycia środków, o których mowa w ust. 
2, na zasadach określonych w ust. 1.”; 

18) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

„2. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach 
wykorzystywanych do celów zarządzania infrastrukturą kolejową lub eks-
ploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, a także lokale mieszkalne w 
budynkach mieszkalnych znajdujących się na gruntach wchodzących w 
skład linii kolejowej.”; 

19) w art. 42 w ust. 1: 

a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) po śmierci najemcy, jeżeli są osobami wymienionymi w art. 691 § 1 i 2 
Kodeksu cywilnego;”, 

b) pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) jeżeli są lub były pracownikami: 

a) przedsiębiorstw państwowych lub jednostek organizacyjnych,  

b) podmiotów utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyj-
nych wydzielonych z przedsiębiorstw państwowych po dniu 1 
sierpnia 1990 r. 

 - które wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz zbywcy lub 
jego poprzednika prawnego, bądź też, gdy budynki, w których są oni 
najemcami lokali, były budowane w ramach wspólnych inwestycji tych 
podmiotów wraz ze zbywcą lub jego poprzednikiem prawnym;”, 

c) uchyla się ust. 2; 

20) w art. 43: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. O przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych PKP SA zawiada-
mia na piśmie osoby, o których mowa w art. 42, wyznaczając trzymie-
sięczny termin na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia 
lokalu mieszkalnego, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie 
zainteresowanej.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W razie niezłożenia oświadczeń przez osoby, o których mowa w art. 
42, PKP SA może nieodpłatnie przekazać spółdzielni mieszkaniowej 
budynek mieszkalny lub niesprzedane lokale mieszkalne wraz z pra-
wem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu.”; 

21) w art. 44: 

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) 6% za każdy rok pracy najemcy w PKP, PKP SA oraz w przedsiębior-
stwach państwowych, jednostkach organizacyjnych i podmiotach, o 
których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 3a, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży 
wlicza się również okres pracy w przedsiębiorstwach państwowych, 
jednostkach organizacyjnych i podmiotach, o których mowa w art. 42 
ust. 1 pkt 3 i 3a.”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Na wniosek osoby uprawnionej, zamiast zaliczonego jej okresu pracy 
lub najmu uwzględnia się okres pracy lub najmu najemcy, jeżeli jest 
korzystniejszy.”; 

22) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu: 

„Art. 46a. 1. W razie niezłożenia pisemnych oświadczeń woli, w trybie art. 43, 
przez osoby, o których mowa w art. 42, PKP SA może nieodpłat-
nie przekazać gminie budynki mieszkalne lub niesprzedane lokale 
mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich 
części gruntu oraz towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej.  

2. PKP SA składa gminie właściwej ze względu na miejsce położe-
nia nieruchomości, o których mowa w ust. 1, propozycję ich prze-
kazania wraz z: 

1) pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych, urządzonych dla 
przekazywanych nieruchomości, w szczególności potwier-
dzającymi prawo PKP SA do gruntów oraz własność położo-
nych na nich budynków i innych urządzeń; 

2) dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą bu-
dynków i urządzeń, a także książką obiektu budowlanego, 
a w razie ich braku – inwentaryzacją budynków i urządzeń; 

3) informacją o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zo-
stały w przekazanych obiektach przeprowadzone w okresie 
ostatnich 10 lat. 

3. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1, mogą być też przeka-
zane w razie braku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 
W tym przypadku PKP SA ponosi uzasadnione koszty sporządze-
nia inwentaryzacji budynków i urządzeń wchodzących w skład 
nieruchomości, której nie wykonano do dnia jej przekazania. 

4. Przekazania nieruchomości, o której mowa w ust. 1, dokonuje się 
w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. 

5. Od dnia zawarcia umowy przechodzą na gminę wierzytelności 
związane z przekazywanymi nieruchomościami, w tym wierzy-
telności z tytułu zaległych czynszów. 

6. PKP SA wypłaca gminie kaucje mieszkaniowe wniesione przez 
najemców, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w takiej wysoko-
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ści, w jakiej należałoby je w tym dniu zwrócić najemcom, powia-
damiając ich o tym. 

7. Umowy najmu lokali mieszkalnych, mieszczących się w przeka-
zanych gminie budynkach, przekształcają się, z mocy prawa, z 
dniem przekazania – w umowy najmu zawarte na czas nieozna-
czony. Do umów tych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 31, poz. 266, z późn. zm.9)). 

8. PKP SA pomniejsza kapitał zapasowy o wartość księgową netto 
przekazywanych nieruchomości, o których mowa w ust. 1.”; 

23) w art. 47a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepis ust. 1, stosuje się również do spółdzielni mieszkaniowej i gminy, 
którym na podstawie art. 43 ust. 4, art. 46a lub art. 81 ust. 1 zostały przeka-
zane nieruchomości wraz z budynkami mieszkalnymi będącymi dotychczas 
w posiadaniu PKP lub PKP SA, a lokale mieszkalne zajmują osoby określo-
ne w art. 42 ust. 1.”; 

24) w art. 50 uchyla się ust. 4; 

25) po art. 74 dodaje się art. 74a i 74b w brzmieniu: 

„Art. 74a. 1. Działalność socjalną dla emerytów i rencistów będących byłymi 
pracownikami PKP i ich rodzin prowadzą, na zasadach określo-
nych w przepisach ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, 
z późn. zm.10)), spółki utworzone na podstawie art. 14, 15 i 19 o-
raz spółki, o których mowa w art. 78a, z wyłączeniem PKP PR. 
Przepis art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych stosuje się odpowiednio. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, przejmuje spółka, która 
przejęła działalność jednostki organizacyjnej PKP, w której pra-
cownik był zatrudniony bezpośrednio przed przejściem na emery-
turę lub rentę. 

Art. 74b. Spółki, o których mowa w art. 74a, wykupują dla emerytów i ren-
cistów byłych pracowników PKP i ich rodzin uprawnienia do ulgo-
wych kolejowych świadczeń przejazdowych, na zasadach określo-
nych w zakładowym układzie zbiorowym obowiązującym w spół-
ce.”. 

 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Dz.U. z 2005 r. Nr 69, 

poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, 
poz. 902 i Nr 173, poz. 1218.  

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 
561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 
75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 522. 
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Art. 2.  

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, 
poz. 94, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 4 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) dworzec kolejowy – usytuowany na obszarze kolejowym obiekt budowlany 
lub zespół obiektów budowlanych do obsługi podróżnych lub usług towa-
rzyszących tej obsłudze, który może również obejmować urządzenia do wy-
konywania czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów;”; 

2) w art. 17a: 

a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przedstawienie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI);”, 

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządze-
nia wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI), które Prezes Urzędu 
Transportu Kolejowego zamieszcza w rocznym raporcie w sprawie 
bezpieczeństwa, na podstawie wskaźników otrzymywanych od zarząd-
ców i przewoźników kolejowych, a także sposób ich obliczania i ze-
stawiania, kierując się potrzebą zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
kolei.”; 

3) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Świadectwa sprawności technicznej dla pojazdów kolejowych wykonujących 
przewozy technologiczne oraz dla wieloczynnościowych i ciężkich maszyn 
do robót budowlanych wydaje eksploatujący te pojazdy lub zarządca.”; 

4) w art. 30: 

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) potrzebę skoordynowania ruchu pociągów dla przewozu osób ;”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu: 

„2a. Organizatorzy i przewoźnicy kolejowi wykonujący przewozy osób, 
przed złożeniem zarządcy wniosków o przydzielenie tras pociągów, są 
obowiązani do wzajemnego uzgodnienia skoordynowania pociągów, 
mając na uwadze potrzeby podróżnych. 

 2b. Zarządca, przed dokonaniem przydziału tras pociągów w rozkładzie 
jazdy dla przewozu osób, dokonuje, w miarę potrzeby na organizowa-
nych z udziałem zainteresowanych przewoźników konferencjach roz-
kładów jazdy, koordynacji wzajemnego uzgodnienia dogodnych dla pa-
sażerów połączeń, z uwzględnieniem odpowiednich przerw między 
przejazdami pociągów różnych przewoźników na tych samych liniach 
kolejowych. 

 
11)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 

1238 i Nr 191, poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902. 
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 2c. Zarządca dokonuje przydziału tras pociągów, o których mowa w ust. 
2b, z uwzględnieniem pierwszeństwa połączeń międzywojewódzkich i 
potrzeby ich skoordynowania z regionalnymi przewozami pasażerski-
mi, wynikającej z interesu podróżnych.”; 

5) w art. 33: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Opłata podstawowa za korzystanie z infrastruktury kolejowej ustalana 
jest przy uwzględnieniu kosztów, jakie bezpośrednio poniesie zarządca 
jako rezultat wykonywania przez przewoźnika kolejowego przewozów 
pociągami.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Opłata za korzystanie z infrastruktury kolejowej stanowi sumę opłaty 
podstawowej i opłat dodatkowych.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W ramach opłaty podstawowej zarządca pobiera określoną odrębnie 
opłatę za: 

1) minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej obejmujący usługi, 
o których  mowa w części I ust. 1 załącznika do ustawy; 

2) dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów obejmujący  
usługi, o których mowa w części I ust. 2 załącznika do ustawy.”, 

d) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie: 

„4. Opłata podstawowa za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej 
jest obliczana jako iloczyn przebiegów pociągów i stawek jednostko-
wych ustalonych w zależności od kategorii linii kolejowej i rodzaju po-
ciągu, oddzielnie dla przewozu osób i rzeczy. 

4a. Zarządca może zastosować minimalną stawkę jednostkową opłaty pod-
stawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej. Minimalną 
stawkę stosuje się na jednakowych zasadach wobec wszystkich prze-
woźników kolejowych osób za korzystanie z infrastruktury kolejowej 
związane z działalnością wykonywaną zgodnie z umową o świadczenie 
usług publicznych.”, 

e) uchyla się ust. 4b, 

f) po ust. 4b dodaje się ust. 4c w brzmieniu: 

„4c. Opłata podstawowa za dostęp do urządzeń związanych z obsługą po-
ciągów obliczana jest jako iloczyn zamówionych usług i odpowiadają-
cych im stawek jednostkowych ustalonych odrębnie dla rodzajów usług 
określonych w części I ust. 2 załącznika do ustawy.”, 

g) ust. 5 i 5a otrzymują brzmienie: 

„5. Stawka jednostkowa opłaty podstawowej za minimalny dostęp do in-
frastruktury kolejowej jest określana dla przejazdu jednego pociągu na 
odległość jednego kilometra. 
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5a. Zarządca, ustalając stawki jednostkowe opłaty podstawowej, pomniej-
sza wysokość planowanych kosztów udostępniania infrastruktury kole-
jowej przewoźnikom kolejowym o przewidywaną dotację na remonty i 
utrzymanie infrastruktury kolejowej pochodzącą z budżetu państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego oraz przewidywane środki pocho-
dzące z Funduszu Kolejowego.”, 

h) uchyla się ust. 5b, 

i) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu: 

„5c. Wzrost stawek jednostkowych opłaty podstawowej dla kolejowych 
przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie 
usług publicznych, w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów, 
o którym mowa w art. 30 ust. 5, nie może przekraczać planowanego 
poziomu wskaźnika inflacji przyjętego w projekcie ustawy budżetowej 
na dany rok.”, 

j) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ogłasza się, w sposób zwy-
czajowo przyjęty, nie później niż dwa miesiące po terminie określonym 
w art. 32 ust. 2.”, 

k) uchyla się ust. 10, 

l) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Opłaty dodatkowe są pobierane za świadczone przez zarządcę usługi 
inne niż wymienione w części I załącznika do ustawy, które zarządca 
będzie świadczył wtedy, gdy zostały wymienione w regulaminie, a ich 
wykonania zażąda przewoźnik kolejowy w zgłoszonym wniosku.”; 

6) w art. 38: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

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

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Ze środków publicznych mogą być finansowane lub współfinansowa-
ne wydatki na budowę lub przebudowę dworców kolejowych w zakre-
sie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych.”; 

7) w art. 38a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Umowa określa w szczególności obowiązki zarządcy i wielkość dofinanso-
wania, w tym na cele, o których mowa w art. 33 ust. 5c.”, 

8) po art. 38a dodaje się art. 38b w brzmieniu: 

„Art. 38b. 1. W przypadku finansowania lub dofinansowania z budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego inwestycji, o których mowa 
w art. 38 ust. 1 i 5, zarządca przyznaje przewoźnikom kolejowym 
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ulgę w opłacie podstawowej na określonych liniach kolejowych 
lub ich odcinkach.  

2. Wartość przyznanej ulgi, o której mowa w ust. 1, nie może prze-
kroczyć wielkości środków finansowych przeznaczonych na fi-
nansowanie lub dofinansowanie inwestycji określonych w ust. 1. 

3. Wielkość sfinansowania lub dofinansowania inwestycji i wyso-
kość ulgi, o której mowa w ust. 1, określa się w umowie o reali-
zacji zadań inwestycyjnych zwieranej między jednostką samorzą-
du terytorialnego a zarządcą.”; 

9) w art. 40a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Kolejowe przewozy osób wykonywane w połączeniach międzywojewódz-
kich pociągami krajowymi, w których nie obowiązuje rezerwacja miejsc, są 
dotowane jako usługi publiczne z budżetu państwa, a wykonywane w połą-
czeniach międzywojewódzkich pociągami krajowymi z rezerwacją miejsc 
mogą być dotowane jako usługi publiczne z budżetu państwa. Przewozy te 
mogą być również dotowane z dochodów własnych jednostek samorządu te-
rytorialnego.  

2. Z budżetu państwa mogą być także dotowane jako usługi publiczne przewo-
zy osób wykonywane w połączeniach międzynarodowych na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej, w trakcie których pasażer ma możliwość: 

1) rozpoczęcia i zakończenia podróży na obszarze kraju albo 

2) rozpoczęcia podróżny na obszarze kraju i zakończenia jej w innym kra-
ju na trasie objętej rozkładem jazdy pociągów bez konieczności doko-
nywania przesiadek albo 

3) rozpoczęcia podróży w innym kraju na trasie objętym rozkładem jazdy 
pociągów i zakończenia jej na obszarze kraju bez konieczności doko-
nywania przesiadek.”. 

 

Art. 3.  

Do osób, które na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, otrzymały 
zawiadomienie na piśmie wyznaczające sześciomiesięczny termin do złożenia o-
świadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, stosuje się przepisy dotych-
czasowe. 

 

Art. 4. 

Przepisy wydane na postawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1990 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.12)) sto-
suje się do sposobu i trybu organizowania przez PKP SA przetargów na sprzedaż 
składników aktywów trwałych do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na 

 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400,  Nr 169, 
poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 
1532.  
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podstawie art. 40 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy.  

 

Art. 5.  

Przepisów art. 2 pkt 5 nie stosuje się do obliczania opłat za korzystanie z infrastruk-
tury kolejowej w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2008/2009 chyba, 
że zmiana będzie powodowała obniżenie stawek jednostkowych opłaty podstawo-
wej. 

 

Art. 6. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



URzĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj.Dowgielewicz
Mn.I\ĄD lxtuj)Ć) l 2008 l D P. ar
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2008 r.

Pan
Zbigniew Rynasiewicz
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury
Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia do Sprawozdania Komisji lnfrastruktury arnz Komisji Skarbu Paristwa
o nądowym projekcie ustawy o zmianie astawy o komercjalizacji, restrakturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa pa stwowego ,,Polskie Koleje Pa stwowe,, oraz ustawy
o transporcie kolejowym (druk nr 459), wyrażona na podstawie art. 9 pkt 2 w.rwiązku
art.2 ust. lpkt 2oraz ust. 2 pkt 2a ustawy zdnia Ssierpnia t996 r. oKomitecie
Integracji Europejskiej (Dz. LJ. nr 106, poz. 494) oraz art. 42 ust"'4 Regulaminu Sejmu,
przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Mikolaja Dowgielewicza.

Szanow ny P anie P rz ew o dnicz ący,

W związku z przedłozonym Sprawozdaniem Komisji lnfrastruktury oraz Komisji

Skarbu Paristwa (druk nr 939)' pozwalam sobie wyrazić następującąopinię:

Zavtarty w Sprawozdaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji

i prywaĘzacji przedsiębiorstwą paristwowego ,, Polskie Koleje Paristwowe,, oraz ustawy

o transporcie kolejowym jestzgodny prawem Unii Europejskiej.

Z powazaniem

Do wiadomości:
Pan Cezary Grabarczyk
Mini ster Infrastrukturv
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