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948
USTAWA
z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego
„Polskie Koleje Paƒstwowe”.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb:
1) komercjalizacji przedsi´biorstwa paƒstwowego
„Polskie Koleje Paƒstwowe”, dzia∏ajàcego na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsi´biorstwie paƒstwowym „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz.U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 591, Nr 104,
poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1120),
zwanego dalej „PKP”,
2) restrukturyzacji spó∏ki akcyjnej powsta∏ej w wyniku
komercjalizacji PKP, dzia∏ajàcej pod firmà „Polskie
Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna”, z siedzibà
w Warszawie, zwanej dalej „PKP SA”, i jej prywatyzacji.

Art. 2. 1. Komercjalizacja PKP, w rozumieniu ustawy, polega na przekszta∏ceniu PKP w spó∏k´ akcyjnà,
w której Skarb Paƒstwa jest jedynym akcjonariuszem.
2. PKP SA wst´puje we wszystkie stosunki prawne,
których podmiotem by∏o PKP, bez wzgl´du na charakter prawny tych stosunków, je˝eli przepisy ustawy nie
stanowià inaczej.
3. Restrukturyzacja PKP SA, w rozumieniu ustawy,
obejmuje dzia∏ania zmieniajàce struktur´ przedsi´biorstwa spó∏ki, polegajàce na:
1) utworzeniu przez PKP SA spó∏ek przewozowych,
spó∏ki zarzàdzajàcej liniami kolejowymi oraz innych spó∏ek,
2) gospodarowaniu mieniem, w szczególnoÊci poprzez wnoszenie do spó∏ek, sprzeda˝, oddawanie
do odp∏atnego korzystania, a tak˝e zbywanie mienia zb´dnego, w tym zasobów mieszkaniowych,
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3) zmianie poziomu i struktury zatrudnienia,
4) zamianie wierzytelnoÊci na akcje i udzia∏y PKP SA
w spó∏kach przez nià utworzonych.
4. Prywatyzacja PKP SA, w rozumieniu ustawy, polega na zbywaniu nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa akcji
tej spó∏ki lub obejmowaniu akcji przez osoby trzecie
w wyniku podwy˝szenia kapita∏u akcyjnego spó∏ki.
5. Prywatyzacji PKP SA dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw transportu.
6. Do prywatyzacji PKP SA stosuje si´ przepisy
dzia∏u IV rozdzia∏u 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775,
z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz.
673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz.
945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400
i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26,
poz. 306, Nr 31, poz. 383 i Nr 60, poz. 703), je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.
7. Do PKP SA stosuje si´ przepisy Kodeksu handlowego, je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej.
Rozdzia∏ 2
Komercjalizacja PKP
Art. 3. 1. Komercjalizacji PKP dokonuje minister
w∏aÊciwy do spraw transportu w terminie 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
2. Zarzàd PKP w terminie miesiàca od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy jest obowiàzany przed∏o˝yç ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw transportu kwestionariusz
przedsi´biorstwa oraz inne dokumenty, niezb´dne do
sporzàdzenia aktu komercjalizacji PKP, ustalone przez
Rad´ Ministrów w odr´bnych przepisach.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu sporzàdza za Skarb Paƒstwa akt komercjalizacji PKP.
Art. 4. 1. W akcie komercjalizacji PKP ustala si´:
1) statut PKP SA,
2) wysokoÊç kapita∏u akcyjnego PKP SA,
3) imiona i nazwiska cz∏onków pierwszego Zarzàdu
PKP SA i pierwszej Rady Nadzorczej PKP SA; 1/3
sk∏adu Rady Nadzorczej PKP SA stanowià wybrani
przedstawiciele pracowników PKP, z zastrze˝eniem
ust. 3.
2. Wyboru przedstawicieli pracowników PKP do
pierwszej Rady Nadzorczej PKP SA dokonuje si´ w trybie okreÊlonym dla wyboru przedstawicieli pracowników PKP do Rady PKP w ustawie, o której mowa
w art. 1 pkt 1.
3. Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników PKP do pierwszej Rady Nadzorczej PKP SA nie stanowi przeszkody do wpisu spó∏ki do rejestru handlo-
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wego i do podejmowania uchwa∏ przez Rad´ Nadzorczà PKP SA.
4. Udzia∏ przedstawicieli pracowników w organach
spó∏ek, o których mowa w art. 14, 15 i art. 19, okreÊlajà ich statuty lub umowy spó∏ek.
5. Do pe∏nienia funkcji Prezesa Zarzàdu PKP SA
w pierwszym Zarzàdzie PKP SA powo∏uje si´ Prezesa
Zarzàdu PKP — Dyrektora Generalnego PKP, chyba ˝e
nie wyrazi on zgody na pe∏nienie tej funkcji.
6. Akt komercjalizacji PKP zast´puje okreÊlone
w przepisach Kodeksu handlowego czynnoÊci poprzedzajàce z∏o˝enie wniosku o wpis spó∏ki do rejestru handlowego.
Art. 5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu reprezentuje w PKP SA Skarb Paƒstwa.
Art. 6. 1. Bilans zamkni´cia PKP staje si´ bilansem
otwarcia PKP SA, przy czym suma kapita∏ów PKP SA:
akcyjnego i zapasowego jest równa funduszom PKP —
za∏o˝ycielskiemu i przedsi´biorstwa. Przy ustalaniu kapita∏ów uwzgl´dnia si´ nierozliczony wynik finansowy
z lat poprzedzajàcych komercjalizacj´ PKP.
2. Sprawozdanie finansowe sporzàdzone na dzieƒ
komercjalizacji PKP, po zaopiniowaniu przez Rad´ Nadzorczà PKP SA, zatwierdza Walne Zgromadzenie
PKP SA.
Art. 7. W razie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego PKP za rok obrotowy poprzedzajàcy komercjalizacj´ oraz nierozliczenia wyniku finansowego
za rok obrotowy poprzedzajàcy komercjalizacj´, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz rozliczenia wyniku finansowego dokona Walne Zgromadzenie PKP SA.
Art. 8. 1. Niezw∏ocznie po sporzàdzeniu aktu komercjalizacji Zarzàd PKP SA sk∏ada wniosek o wpis
spó∏ki do rejestru handlowego.
2. WykreÊlenie PKP z rejestru przedsi´biorstw paƒstwowych nast´puje z urz´du z dniem wpisu PKP SA
do rejestru handlowego.
3. Wpis PKP SA do rejestru handlowego oraz zwiàzane z tym wykreÊlenie PKP z rejestru przedsi´biorstw
paƒstwowych stajà si´ skuteczne pierwszego dnia miesiàca przypadajàcego po dniu wydania postanowienia
o wpisie.
Art. 9. 1. Pracownicy PKP stajà si´, z mocy prawa,
pracownikami PKP SA, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Stosunek pracy cz∏onków Zarzàdu PKP oraz pracowników zatrudnionych na podstawie powo∏ania wygasa, z mocy prawa, z dniem wykreÊlenia PKP z rejestru przedsi´biorstw paƒstwowych. Pracownikom, których stosunek pracy wygas∏, przys∏uguje odprawa
w wysokoÊci trzymiesi´cznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy. Odprawa ta nie przys∏uguje w przypadku przyj´cia,
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do dnia wygaÊni´cia stosunku pracy, propozycji zatrudnienia w PKP SA.

rzàdzania liniami kolejowymi, w rozumieniu ustawy,
o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2.

3. Rada PKP ulega rozwiàzaniu, z mocy prawa,
z dniem okreÊlonym w art. 8 ust. 3.

3. Zarzàdzanie liniami kolejowymi PLK SA obejmuje równie˝ zadania, o których mowa w art. 49 ust. 1
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym, wykonywane przez Stra˝ Ochrony Kolei, wchodzàcà w struktur´ organizacyjnà PLK SA.

Art. 10. W okresie gdy Skarb Paƒstwa jest jedynym
akcjonariuszem PKP SA, z zastrze˝eniem art. 4 ust. 1
pkt 3, cz∏onków Zarzàdu PKP SA oraz Rady Nadzorczej
PKP SA powo∏uje i odwo∏uje Walne Zgromadzenie PKP
SA.
Art. 11. Pracownikowi PKP SA, b´dàcemu cz∏onkiem Rady Nadzorczej PKP SA, spó∏ka nie mo˝e,
w okresie sprawowania mandatu cz∏onka Rady Nadzorczej PKP SA i w okresie roku po jego wygaÊni´ciu,
wypowiedzieç stosunku pracy. W tym czasie spó∏ka nie
mo˝e równie˝ zmieniç na niekorzyÊç pracownika jego
warunków pracy i p∏acy, z wyjàtkiem przypadku, o którym mowa w art. 24113 § 2 Kodeksu pracy.
Art. 12. W okresie gdy Skarb Paƒstwa pozostaje akcjonariuszem PKP SA, zgody ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu wymaga:

4. PLK SA staje si´ zarzàdem kolei, w rozumieniu
ustawy, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu zatwierdza statut PLK SA oraz jego zmiany.
6. Walne Zgromadzenie PLK SA powo∏uje Rad´
Nadzorczà PLK SA spoÊród osób wskazanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu. Liczb´ cz∏onków Rady Nadzorczej PLK SA okreÊla statut.
7. Dotacje z bud˝etu paƒstwa przeznaczone w danym roku na finansowanie linii kolejowych o paƒstwowym znaczeniu zwi´kszajà kapita∏ akcyjny PLK SA;
zwiàzane z tym akcje w podwy˝szonym kapitale akcyjnym obejmuje Skarb Paƒstwa.

1) zbycie i wydzier˝awienie przedsi´biorstwa PKP SA,
2) likwidacja PKP SA,
3) zastawianie i umarzanie akcji PKP SA,
4) podwy˝szanie lub obni˝anie kapita∏u akcyjnego
PKP SA.
Rozdzia∏ 3
Restrukturyzacja organizacyjna PKP SA
Art. 13. PKP SA mo˝e byç jedynym za∏o˝ycielem
spó∏ki akcyjnej lub spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.
Art. 14. 1. PKP SA utworzy spó∏ki do prowadzenia
dzia∏alnoÊci w zakresie kolejowych przewozów pasa˝erskich oraz kolejowych przewozów towarowych,
zwane dalej „spó∏kami przewozowymi”.
2. Spó∏ki przewozowe, z dniem wpisu do rejestru
handlowego, w zakresie wykonywanego przez nie rodzaju przewozów, wst´pujà w prawa i obowiàzki PKP
SA jako przewoênika kolejowego, w rozumieniu:

8. Akcje PLK SA b´dàce w∏asnoÊcià PKP SA i Skarbu Paƒstwa nie mogà byç zbywane.
9. W przypadku prywatyzacji lub likwidacji PKP SA,
akcje PLK SA b´dàce w∏asnoÊcià PKP SA przejmuje
Skarb Paƒstwa reprezentowany przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu. W przypadku prywatyzacji
PKP SA nast´puje obni˝enie kapita∏u akcyjnego PKP
SA poprzez umorzenie liczby akcji o wartoÊci odpowiadajàcej wartoÊci nominalnej akcji PLK SA przej´tych
przez Skarb Paƒstwa.
Art. 16. PKP SA utworzy spó∏ki, o których mowa
w art. 14 i art. 15, w terminie 6 miesi´cy od dnia wpisu
do rejestru handlowego.
Art. 17. 1. PKP SA wniesie do spó∏ek, o których mowa w art. 14 i art. 15, okreÊlone uchwa∏à Walnego Zgromadzenia PKP SA wk∏ady niepieni´˝ne w postaci zespo∏u sk∏adników materialnych i niematerialnych wyodr´bnionych z jej przedsi´biorstwa, niezb´dnych do
prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie okreÊlonym w art.
14 ust. 1 i art. 15 ust. 1, oraz wk∏ady pieni´˝ne.

1) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. — Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601),

2. Wk∏ady niepieni´˝ne, o których mowa w ust. 1,
zostanà wniesione wed∏ug wartoÊci skorygowanej aktywów netto.

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i z 1999 r. Nr 84, poz. 934).

3. Do utworzenia spó∏ek, o których mowa w art. 14
i art. 15, nie stosuje si´ przepisów art. 312, 313, 315
i art. 347 Kodeksu handlowego.

Art. 15. 1. PKP SA utworzy spó∏k´ akcyjnà do prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zarzàdzania liniami
kolejowymi, dzia∏ajàcà pod firmà „PKP Polskie Linie
Kolejowe Spó∏ka Akcyjna”, zwanà dalej „PLK SA”.

4. CzynnoÊci zwiàzane z tworzeniem spó∏ek, o których mowa w art. 14 i art. 15, zwalnia si´ z op∏at skarbowych.

2. PLK SA, z dniem wpisu do rejestru handlowego,
wst´puje w prawa i obowiàzki PKP SA w zakresie za-

5. Linie kolejowe, w rozumieniu przepisów ustawy,
o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, oraz inne nieruchomoÊci niezb´dne do zarzàdzania liniami kolejowymi,

Dziennik Ustaw Nr 84

— 4924 —

które nie mogà byç wniesione w formie wk∏adu niepieni´˝nego z uwagi na nieuregulowany ich stan prawny,
zostanà oddane PLK SA przez PKP SA do odp∏atnego
korzystania na podstawie umowy.
6. PKP SA jest obowiàzana do wnoszenia linii kolejowych oraz innych nieruchomoÊci niezb´dnych do zarzàdzania liniami kolejowymi, b´dàcych przedmiotem
umowy, o której mowa w ust. 5, niezw∏ocznie po uregulowaniu ich stanu prawnego, do PLK SA w formie
wk∏adu niepieni´˝nego.
7. Za wartoÊç nieruchomoÊci lub praw majàtkowych stanowiàcych przedmiot umowy, o której mowa
w ust. 5, przyjmuje si´ wartoÊç skorygowanà aktywów
netto.
8. Przekazany PLK SA majàtek, o którym mowa
w ust. 5, zaliczany jest do Êrodków trwa∏ych PLK SA,
która nabywa prawo dokonywania równie˝ ich amortyzacji. Z prawa do amortyzacji nie mo˝e w tym przypadku korzystaç PKP SA.
9. Nale˝noÊci z tytu∏u umowy, o której mowa
w ust. 5, z wy∏àczeniem podatku od towarów i us∏ug,
stanowià zobowiàzania d∏ugoterminowe PLK SA i nie
stanowià w PKP SA przychodu dla celów rozliczenia
podatku dochodowego.
10. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 9, stanowià
wierzytelnoÊci PKP SA niewymagalne do czasu, gdy
PKP SA w zamian za te wierzytelnoÊci obejmie akcje
w podwy˝szonym kapitale akcyjnym PLK SA.
11. Uchwa∏y w sprawach, o których mowa w ust. 6
i ust. 10, podejmuje Walne Zgromadzenie PKP SA, na
wniosek Zarzàdu PKP SA.
Art. 18. 1. PKP SA nie mo˝e bez zgody PLK SA
sprzedaç lub ustanowiç hipoteki na nieruchomoÊci stanowiàcej lini´ kolejowà, w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, i przekazanej
PLK SA na podstawie umowy, o której mowa w art.17
ust. 5.
2. Na sprzeda˝, wniesienie do spó∏ki lub oddanie do
odp∏atnego korzystania innym podmiotom sk∏adników
majàtku trwa∏ego, w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci, o wartoÊci ksi´gowej netto przekraczajàcej
równowartoÊç kwoty 50 000 EURO, przeliczonej wed∏ug kursu Êredniego EURO z dnia dokonania tej czynnoÊci, PKP SA i PLK SA muszà uzyskaç zgod´ ministra
w∏aÊciwego do spraw transportu.
3. Nie podlega sprzeda˝y mienie wchodzàce
w sk∏ad linii kolejowej o paƒstwowym znaczeniu, b´dàcej w∏asnoÊcià PKP SA, PLK SA lub Skarbu Paƒstwa.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 2, lub odmowa zgody wyra˝ana jest w drodze decyzji administracyjnej.
5. O udzielonych zgodach minister w∏aÊciwy do
spraw transportu informuje ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa.
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6. Linie kolejowe o znaczeniu lokalnym mogà byç
przekazywane nieodp∏atnie przez PLK SA jednostkom
samorzàdu terytorialnego lub sprzedawane przedsi´biorcom w trybie okreÊlonym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych,
za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.
7. CzynnoÊci prawne dokonane z naruszeniem
ust. 2 i ust. 6 sà niewa˝ne.
8. PKP SA i PLK SA nie mogà sprzedawaç, wnosiç
do spó∏ek lub oddawaç do odp∏atnego korzystania innym podmiotom budynków mieszkalnych i lokali
mieszkalnych b´dàcych ich w∏asnoÊcià, z zastrze˝eniem przepisów rozdzia∏u 7.
Art. 19. 1. PKP SA mo˝e tworzyç spó∏ki w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci innej ni˝ okreÊlona w art. 14
i art. 15.
2. Przy tworzeniu spó∏ek, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ odpowiednio zasady, warunki i tryb okreÊlone w art. 17.
Art. 20. 1. Statuty spó∏ek, o których mowa w art. 14
i art. 19, w przypadku gdy PKP SA posiada w tych spó∏kach co najmniej 51% akcji lub udzia∏ów, zatwierdza
Walne Zgromadzenie PKP SA.
2. W aktach tworzàcych spó∏ki, o których mowa
w art. 14, 15 i art. 19, PKP SA jest zobowiàzana wskazaç sposób zabezpieczenia wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u por´czenia lub gwarancji, o którym mowa w art. 32 ust. 15, polegajàcy na przew∏aszczeniu na
zabezpieczenie akcji lub udzia∏ów PKP SA w tych spó∏kach.
3. Do zbywania, nale˝àcych do Skarbu Paƒstwa,
PKP SA lub paƒstwowych osób prawnych, akcji lub
udzia∏ów w spó∏kach, o których mowa w art. 14 i art.
19, stosuje si´ przepisy dzia∏u IV rozdzia∏u 1 ustawy,
o której mowa w art. 2 ust. 6, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. Nale˝àce do Skarbu Paƒstwa i paƒstwowych
osób prawnych akcje lub udzia∏y spó∏ek, o których mowa w art. 14 i art. 19, zbywa minister w∏aÊciwy do
spraw transportu lub PKP SA na podstawie pe∏nomocnictwa udzielonego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu.
5. W przypadku proponowania do nabycia co najmniej 10% akcji danej spó∏ki, spoÊród spó∏ek, o których
mowa w art. 14 i art. 19, nale˝àcych do PKP SA, Skarbu Paƒstwa lub funduszy, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 2—4, albo ∏àcznie wszystkich wymienionych
podmiotów, przez jednego nabywc´, nie stosuje si´
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U. Nr 118,
poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669
i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270 i Nr 60,
poz. 702 i 703).
Art. 21. Wykonywanie zadaƒ przez PKP SA i utworzone przez nià spó∏ki w zakresie powszechnego obowiàzku obrony, w szczególnoÊci w zakresie przygotowania obszaru kolejowego, linii kolejowych i kolejo-
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wych pojazdów szynowych do realizacji zadaƒ obronnych, a tak˝e finansowanie tych zadaƒ, odbywa si´ na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

3) odsetki oraz op∏ata prolongacyjna od zobowiàzaƒ
g∏ównych podlegajà umorzeniu w ca∏oÊci po spe∏nieniu warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1.

Rozdzia∏ 4

2. Zobowiàzania pieni´˝ne wobec bud˝etu paƒstwa, z wy∏àczeniem zobowiàzaƒ pieni´˝nych z tytu∏u
podatku dochodowego od osób fizycznych, powsta∏e
w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy i nieuregulowane, podlegajà zamianie na
akcje w spó∏ce utworzonej w trybie art. 15, na warunkach okreÊlonych w ust. 3.

Restrukturyzacja finansowa
Art. 22. 1. Restrukturyzacji finansowej, na zasadach
okreÊlonych w ustawie, podlegajà zobowiàzania pieni´˝ne PKP wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca 2000 r.,
obejmujàce zobowiàzania g∏ówne, odsetki oraz op∏at´
prolongacyjnà, zwane dalej „zobowiàzaniami”, wobec:
1) bud˝etu paƒstwa — z wy∏àczeniem zobowiàzaƒ pieni´˝nych z tytu∏u podatku dochodowego od osób
fizycznych,
2) Funduszu Pracy — z tytu∏u nale˝nych sk∏adek,
3) Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych — z tytu∏u nale˝nych wp∏at,
4) Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — z tytu∏u nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne.

3. Wierzyciel w zamian za wierzytelnoÊç, o której
mowa w ust. 2, obejmuje cz´Êç kapita∏u spó∏ki w proporcji równej ilorazowi wierzytelnoÊci do nominalnej
wartoÊci akcji w spó∏ce.
4. Z chwilà dokonania zamiany wierzytelnoÊci na
akcje zobowiàzanie d∏u˝nika zwiàzane z tà wierzytelnoÊcià wygasa.
5. Do zamiany wierzytelnoÊci na akcje, o której mowa w ust. 2 i ust. 3, nie stosuje si´ przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi.

2. Do zobowiàzaƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
nie zalicza si´ nale˝noÊci z tytu∏u sk∏adek finansowanych z w∏asnych Êrodków przez ubezpieczonych, ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802,
Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9,
poz. 118).

Art. 24. 1. Zobowiàzania, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 2—4, podlegajà restrukturyzacji finansowej
na nast´pujàcych zasadach:

3. Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, mo˝e
polegaç na:

a) od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia
2002 r. nast´puje sp∏ata 20% zobowiàzaƒ g∏ównych w 24 równych miesi´cznych ratach,

1) umorzeniu zobowiàzaƒ w ca∏oÊci lub cz´Êci,
2) odroczeniu terminu sp∏aty zobowiàzaƒ na czas
okreÊlony,
3) roz∏o˝eniu sp∏aty zobowiàzaƒ na raty,
4) zamianie podlegajàcych sp∏acie zobowiàzaƒ na akcje lub udzia∏y spó∏ek, o których mowa w art. 14,
art. 15 i art. 19.
Art. 23. 1. Zobowiàzania, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1, podlegajà restrukturyzacji finansowej na
nast´pujàcych zasadach:
1) termin sp∏aty zobowiàzaƒ g∏ównych podlega odroczeniu do dnia 31 grudnia 2000 r.,
2) poczàwszy od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31
grudnia 2005 r. nast´puje sp∏ata zobowiàzaƒ g∏ównych w sposób nast´pujàcy:
a) od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia
2002 r. nast´puje sp∏ata 20% zobowiàzaƒ g∏ównych w 24 równych miesi´cznych ratach,
b) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia
2005 r. nast´puje sp∏ata 80% zobowiàzaƒ g∏ównych w 36 równych miesi´cznych ratach,

1) termin sp∏aty zobowiàzaƒ g∏ównych podlega odroczeniu do dnia 31 grudnia 2000 r.,
2) poczàwszy od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31
grudnia 2005 r. nast´puje sp∏ata zobowiàzaƒ g∏ównych w sposób nast´pujàcy:

b) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia
2005 r. nast´puje sp∏ata 80% zobowiàzaƒ g∏ównych w 36 równych miesi´cznych ratach,
3) odsetki oraz op∏ata prolongacyjna od zobowiàzaƒ
g∏ównych podlegajà umorzeniu w ca∏oÊci po spe∏nieniu warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1.
2. Od zobowiàzaƒ g∏ównych, powsta∏ych w okresie
od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia wpisu PKP SA do rejestru handlowego, wobec Funduszu Pracy, Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
i Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, nalicza si´ wy∏àcznie op∏at´ prolongacyjnà.
3. Zobowiàzania, o których mowa w ust. 2, podlegajà ratalnej sp∏acie w sposób okreÊlony w umowach
zawartych pomi´dzy PKP lub PKP SA a Funduszem
Pracy, Paƒstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych oraz Funduszem Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.
4. Zobowiàzania, o których mowa w ust. 3, w przypadku niemo˝noÊci ich sp∏aty, potwierdzonej, w terminie 3 miesi´cy od dnia wpisu PKP SA do rejestru han-
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dlowego, przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, mogà byç równie˝ zamienione na akcje lub
udzia∏y w spó∏kach utworzonych w trybie art. 14
i art. 19, za zgodà wierzycieli. Przepisy art. 23 ust. 3—5
stosuje si´ odpowiednio.
Art. 25. W okresie odroczenia terminu sp∏aty zobowiàzaƒ, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 24
ust. 1 pkt 2, oraz w okresie sp∏aty tych zobowiàzaƒ nie
stosuje si´ przepisów art. 57 § 1—4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz.U.
Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062).
Art. 26. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wstrzymuje si´ wykonanie decyzji podj´tych przed tym
dniem, dotyczàcych egzekucji zobowiàzaƒ, o których
mowa w art. 22 ust. 1, a wszcz´te post´powania egzekucyjne podlegajà zawieszeniu w stosunku do zobowiàzaƒ okreÊlonych w art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 do
dnia zakoƒczenia restrukturyzacji finansowej.
2. Post´powania egzekucyjne wszcz´te w stosunku
do zobowiàzaƒ, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 24
ust. 4, zawiesza si´ na okres 6 miesi´cy, poczàwszy od
ostatniego dnia miesiàca, w którym dokonano wpisu
PKP SA do rejestru handlowego.
Art. 27. 1. Przeniesienie w∏asnoÊci akcji lub udzia∏ów, o których mowa w art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 4, nast´puje, na wniosek d∏u˝nika, na podstawie umowy zawartej, w formie pisemnej, pomi´dzy ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu, wyst´pujàcym w imieniu
Skarbu Paƒstwa i funduszy, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 2—4, a d∏u˝nikiem.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu wykonuje prawa z akcji lub udzia∏ów przej´tych na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz funduszy, o których mowa w ust. 1.
3. Ârodki finansowe z wykonywania praw z akcji lub
udzia∏ów, o których mowa w ust. 2, w tym ze zbycia
tych akcji lub udzia∏ów, minister w∏aÊciwy do spraw
transportu przekazuje na rachunek tych funduszy.
Art. 28. 1. Podstawà umorzenia zobowiàzaƒ, na zasadach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3, jest spe∏nianie przez PKP SA, do dnia sp∏aty zobowiàzaƒ, okreÊlonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, nast´pujàcych warunków:
1) nieprzekraczanie przyrostu przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia powy˝ej Êredniorocznego
wskaênika wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych za∏o˝onego na dany rok w ustawie bud˝etowej,
2) terminowe regulowanie zobowiàzaƒ z tytu∏u podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, sk∏adki na Fundusz Pracy oraz wp∏at
na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, poczàwszy od dnia wpisu PKP SA
do rejestru handlowego,
3) nieudzielanie por´czeƒ i gwarancji,
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4) niedokonywanie darowizn, chyba ˝e dotyczy to majàtku przynoszàcego straty oraz majàtku, o którym
mowa w art. 39 ust. 3 i ust. 4, art. 47 i art. 81 ust. 1.
2. Przychody z tytu∏u umorzeƒ, o których mowa
w ust. 1, nie stanowià przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu nadzoruje spe∏nianie warunków wymienionych w ust. 1.
4. Wzrost przeci´tnego wynagrodzenia w PKP SA,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza si´, bioràc za
podstaw´ przeci´tne wynagrodzenie w roku poprzednim w tych jednostkach organizacyjnych PKP lub PKP
SA, które do koƒca roku, dla którego oblicza si´ przyrost, pozostawa∏y w strukturze PKP SA. Za jednostki
pozostajàce w strukturze PKP SA uwa˝a si´ jednostki,
z których do koƒca roku mniej ni˝ po∏owa pracowników zosta∏a przej´ta przez spó∏ki powsta∏e w trybie
art. 14, 15 i art. 19.
5. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, nie zalicza si´ odpraw emerytalnych wyp∏acanych osobom przechodzàcym na emerytury po zakoƒczeniu urlopu kolejowego.
Art. 29. 1. PKP lub PKP SA sà uprawnione do publicznej sprzeda˝y wymagalnych wierzytelnoÊci po cenie rynkowej.
2. Wymagalne wierzytelnoÊci sà zbywane:
1) w drodze przetargu,
2) na podstawie oferty og∏oszonej publicznie,
3) w wyniku rokowaƒ podj´tych na podstawie publicznego zaproszenia.
Art. 30. 1. O zamiarze sprzeda˝y wymagalnych wierzytelnoÊci PKP lub PKP SA og∏asza w co najmniej jednym dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim i w swojej siedzibie.
2. PKP lub PKP SA nie póêniej ni˝ na 14 dni przed
dniem og∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, powiadamia:
1) d∏u˝nika,
2) podmioty, które udzieli∏y zabezpieczenia na sp∏at´
wierzytelnoÊci,
3) organ reprezentujàcy Skarb Paƒstwa, je˝eli d∏u˝nikiem jest spó∏ka, w której akcje posiada Skarb Paƒstwa,
4) organ za∏o˝ycielski, je˝eli d∏u˝nikiem jest przedsi´biorstwo paƒstwowe.
Art. 31. Przy sprzeda˝y wierzytelnoÊci stosuje si´
przepisy Kodeksu cywilnego o zmianie wierzyciela,
z tym ˝e sprzeda˝ nie mo˝e byç dokonana na rzecz
d∏u˝nika, jego zst´pnych i wst´pnych, podmiotu zale˝nego lub dominujàcego, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 20 ust. 5.
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Art. 32. 1. PKP SA w latach 2001—2002 wyemituje
obligacje na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118,
poz. 574, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 118, poz. 754,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 702)
o wartoÊci nominalnej do 3 900 000 000 z∏.
2. Ârodki pochodzàce z emisji obligacji, o których
mowa w ust. 1, mogà byç przeznaczone, z zastrze˝eniem ust. 4 i ust. 13, wy∏àcznie na:
1) w pierwszej kolejnoÊci — sp∏at´ kredytów bankowych wraz z odsetkami od tych kredytów oraz innymi kosztami, o których mowa w ust. 6, z wyjàtkiem kredytów, o których mowa w ust. 10,
2) Êwiadczenia przedemerytalne dla osób zwolnionych z PKP w 2000 r., wyp∏acane w latach
2000—2001, jednorazowe odprawy pieni´˝ne dla
pracowników zwalnianych w latach 2000—2002
z podmiotów wymienionych w art. 48, jednorazowe szkolenia, doradztwo zawodowe i spo∏eczne dla
pracowników, o których mowa w art. 56 ust. 1, oraz
Êwiadczenia socjalne z tytu∏u udzielonego urlopu
kolejowego — w kwocie do 1 100 000 000 z∏,
3) sp∏at´ zobowiàzaƒ oraz zapewnienie ciàg∏oÊci procesu eksploatacyjnego, w tym zakup materia∏ów
i us∏ug, zakupy i remonty kolejowych pojazdów
szynowych, modernizacj´ urzàdzeƒ zwiàzanych
z ruchem kolejowym i bezpieczeƒstwem ruchu kolejowego, w tym inwestycje — w kwocie do
1 450 000 000 z∏, w tym:
a) sp∏at´ zobowiàzaƒ wobec przedsi´biorstw utworzonych z zak∏adów i jednostek organizacyjnych
wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca
1991 r. do dnia 31 grudnia 1993 r. oraz zakup
us∏ug od tych przedsi´biorstw — w kwocie do
450 000 000 z∏,
b) sp∏at´ zobowiàzaƒ wobec przedsi´biorstw energetycznych oraz zakup energii i paliwa trakcyjnego — w kwocie do 300 000 000 z∏,
c) sp∏at´ zobowiàzaƒ eksploatacyjnych i inwestycyjnych zwiàzanych z modernizacjà urzàdzeƒ ruchu kolejowego i bezpieczeƒstwem tego ruchu
oraz zakupy kolejowych pojazdów szynowych —
w kwocie do 700 000 000 z∏,
4) pokrycie zobowiàzaƒ g∏ównych wed∏ug stanu na
dzieƒ 31 grudnia 1998 r. z tytu∏u zobowiàzaƒ publicznoprawnych oraz zakupu materia∏ów i us∏ug,
w szczególnoÊci leków i Êrodków opatrunkowych,
jednostek kolejowej s∏u˝by zdrowia, wydzielonych
z PKP w celu utworzenia z nich samodzielnych publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej — w kwocie
do 45 000 000 z∏,
5) pokrycie kosztów us∏ug Êwiadczonych przez doradców prywatyzacyjnych dla PKP SA — w kwocie do
6 000 000 z∏,
6) pokrycie kosztów emisji obligacji, z wyjàtkiem kosztów wykupu obligacji oraz p∏atnoÊci z tytu∏u odsetek lub dyskonta,
7) sp∏at´ zobowiàzaƒ z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne w cz´Êci finansowanej przez ubez-
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pieczonych oraz ubezpieczenie zdrowotne wraz
z odsetkami — w kwocie do 420 000 000 z∏,
8) dofinansowanie deficytowych regionalnych przewozów pasa˝erskich wykonywanych przez PKP lub
PKP SA — w kwocie do 800 000 000 z∏, w tym: w roku 2001 — w kwocie do 500 000 000 z∏ i w roku 2002
— w kwocie do 300 000 000 z∏.
3. Wydatki na realizacj´ celów, o których mowa
w ust. 2 pkt 2—8, mogà byç poniesione wy∏àcznie w zakresie, w jakim realizacja tych celów nie zosta∏a sfinansowana Êrodkami z kredytów, o których mowa w ust. 6.
4. W razie niewykorzystania Êrodków finansowych
w ramach poszczególnych zadaƒ okreÊlonych w ust. 2
pkt 2—8, upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych, do ich przesuwania
w ramach tych zadaƒ.
5. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, mo˝e udzieliç,
w imieniu Skarbu Paƒstwa, por´czenia lub gwarancji
sp∏aty zobowiàzaƒ PKP SA wynikajàcych z obligacji.
6. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, mo˝e udzieliç,
w imieniu Skarbu Paƒstwa, por´czenia lub gwarancji
sp∏aty za PKP lub PKP SA kredytu bankowego i zwiàzanych z nim odsetek albo gwarancji sp∏aty kredytu,
udzielonego przez bank zagraniczny lub zagranicznà
instytucj´ finansowà, wraz z odsetkami od tego kredytu oraz innymi kosztami, je˝eli wymagajà tego zasady
lub zwyczaje mi´dzynarodowe, przeznaczonego na realizacj´ celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2—8.
7. PKP lub PKP SA wyst´puje do ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem
o udzielenie por´czenia lub gwarancji w przypadkach,
o których mowa w ust. 5 i ust. 6.
8. Por´czenia i gwarancje, o których mowa w ust. 5
i ust. 6, mogà byç udzielone do wysokoÊci 100% wysokoÊci kwoty obj´tej por´czeniem lub gwarancjà oraz
do wysokoÊci 100% odsetek od tej kwoty wraz z innymi kosztami, je˝eli wymagajà tego zasady lub zwyczaje mi´dzynarodowe.
9. ¸àczna kwota kredytów, o których mowa w ust. 6,
nie mo˝e przekroczyç kwoty 2 300 000 000 z∏.
10. Je˝eli kredyt, o którym mowa w ust. 6, udzielony przez bank zagraniczny lub zagranicznà instytucj´ finansowà, na cele okreÊlone w ust. 2 pkt 2—8, jest kredytem o terminie sp∏aty d∏u˝szym ni˝ rok, to wartoÊç
nominalna obligacji przewidzianych do emisji, o której
mowa w ust. 1, ulega pomniejszeniu.
11. ¸àczne wydatki na finansowanie celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2—8, ponoszone ze êróde∏,
o których mowa w ust. 1 lub w ust. 6, nie mogà przekroczyç kwoty 3 900 000 000 z∏.
12. Ârodki pochodzàce z emisji obligacji b´dà przechowywane na, specjalnie otwartym w tym celu, oprocentowanym rachunku bankowym PKP SA w Banku
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Gospodarstwa Krajowego. Umowa rachunku bankowego wymaga akceptacji ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.
13. Ze Êrodków pochodzàcych z emisji obligacji,
o których mowa w ust. 1, oraz kredytów, o których mowa w ust. 6, mogà byç sp∏acone kredyty bankowe wraz
z odsetkami od tych kredytów i innymi kosztami, udzielone PKP po dniu 7 wrzeÊnia 1999 r. przez banki krajowe i zagraniczne lub zagraniczne instytucje finansowe,
przeznaczone na realizacj´ celów, o których mowa
w ust. 2 pkt 2—7.
14. Umow´ por´czenia lub gwarancji oraz umow´
o udzielenie por´czenia lub gwarancji podpisuje,
w imieniu Skarbu Paƒstwa, z upowa˝nienia Rady Ministrów, minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.
15. Zabezpieczenie wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa
z tytu∏u por´czenia lub gwarancji stanowi w szczególnoÊci przew∏aszczenie akcji lub udzia∏ów w spó∏kach,
o których mowa w art. 14, 15 i art. 19, na rzecz Skarbu
Paƒstwa, reprezentowanego przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
16. Do czasu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 15, zabezpieczenie wierzytelnoÊci
Skarbu Paƒstwa z tytu∏u por´czenia lub gwarancji mogà stanowiç w szczególnoÊci weksle w∏asne in blanco,
wystawione przez PKP lub PKP SA, lub akt notarialny,
w którym PKP lub PKP SA podda si´ egzekucji na rzecz
Skarbu Paƒstwa w zakresie wynikajàcym z por´czenia
lub gwarancji.
17. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, spoÊród
spó∏ek, o których mowa w art. 14, 15 lub art. 19, spó∏ki,
których akcje i udzia∏y zostanà przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u por´czeƒ i gwarancji, o których mowa w ust. 5 i ust. 6;
wartoÊç ustanowionych zabezpieczeƒ okreÊla si´
z uwzgl´dnieniem wartoÊci ksi´gowej spó∏ek.
18. Ze Êrodków, o których mowa w ust. 2 pkt 8, mogà byç dofinansowane spó∏ki przewozowe, utworzone
w trybie art. 14, ze 100% udzia∏em PKP SA, wykonujàce deficytowe regionalne przewozy pasa˝erskie.
Art. 33. Do por´czeƒ lub gwarancji, o których mowa w art. 32 ust. 5 i ust. 6, nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por´czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre
osoby prawne (Dz.U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511
oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 60, poz. 693), z wyjàtkiem art. 4, art. 31, art. 44, art. 46 pkt 1 i art. 47.
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kumentami o przekazaniu mu tych gruntów w formie
prawem przewidzianej i nie legitymuje si´ nimi do dnia
wykreÊlenia z rejestru przedsi´biorstw paƒstwowych,
stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, z mocy prawa, przedmiotem u˝ytkowania wieczystego PKP.
2. Nabycie prawa, o którym mowa w ust. 1, nast´puje bez obowiàzku wniesienia pierwszej op∏aty z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego.
3. Budynki, inne urzàdzenia i lokale znajdujàce si´
na gruntach, o których mowa w ust. 1, stajà si´ z mocy
prawa, nieodp∏atnie, w∏asnoÊcià PKP.
4. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 i ust. 3,
nie mo˝e naruszaç praw osób trzecich.
Art. 35. 1. Nabycie praw, o których mowa w art. 34
ust. 1 i ust. 3, potwierdza wojewoda, w drodze decyzji
administracyjnej, po z∏o˝eniu wniosku przez PKP lub
PKP SA.
2. Ostateczna decyzja stwierdzajàca nabycie praw,
o których mowa w art. 34 ust. 1 i ust. 3, stanowi podstaw´ do dokonania wpisów do ksiàg wieczystych oraz
ewidencji gruntów i budynków.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób potwierdzania posiadania przez PKP gruntów, o których mowa w art. 34 ust. 1, w tym rodzaje dokumentów stanowiàcych dowody w tych sprawach.
Art. 36. 1. WierzytelnoÊci Skarbu Paƒstwa z tytu∏u
nabycia przez PKP w∏asnoÊci budynków, innych urzàdzeƒ i lokali, nieuiszczone w ca∏oÊci lub w cz´Êci przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy, wygasajà.
2. Kwoty uiszczone przez PKP z tytu∏u nabycia w∏asnoÊci przed wejÊciem w ˝ycie ustawy nie podlegajà
zwrotowi.
Art. 37. Nabycie przez PKP na podstawie art. 200
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) prawa
u˝ytkowania wieczystego gruntów nast´puje bez obowiàzku wniesienia pierwszej op∏aty, a nabycie w∏asnoÊci budynków, innych urzàdzeƒ i lokali nast´puje nieodp∏atnie.
Art. 38. Zwalnia si´ od podatku dochodowego dochód PKP lub PKP SA z tytu∏u nieodp∏atnego nabycia
praw majàtkowych, o których mowa w art. 34 i art. 37,
oraz zwolnienia z d∏ugu, o którym mowa w art. 36.
Rozdzia∏ 6

Rozdzia∏ 5

Gospodarowanie mieniem PKP SA

Restrukturyzacja majàtkowa

Art. 39. 1. PKP SA gospodaruje mieniem, w szczególnoÊci przez wnoszenie do spó∏ek, sprzeda˝, oddawanie do odp∏atnego korzystania w drodze umów prawa cywilnego, a tak˝e przez zbywanie mienia zb´dnego, z zastrze˝eniem ust. 2.

Art. 34. 1. Grunty b´dàce w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, znajdujàce si´ w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu PKP, co do których PKP nie legitymowa∏o si´ do-
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2. Gospodarowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi regulujà przepisy rozdzia∏u 7 oraz
przepisy art. 81.
3. Mienie PKP SA mo˝e byç przekazane nieodp∏atnie, w drodze umowy, na w∏asnoÊç jednostkom samorzàdu terytorialnego, na cele zwiàzane z inwestycjami
infrastrukturalnymi s∏u˝àcymi wykonywaniu zadaƒ
w∏asnych tych jednostek w dziedzinie transportu.
4. Mienie, którego zagospodarowanie, na zasadach
okreÊlonych w ust. 1 i ust. 2, nie jest mo˝liwe, a wzgl´dy ekonomiczne nie uzasadniajà jego utrzymywania,
mo˝e zostaç zlikwidowane lub przekazane nieodp∏atnie Skarbowi Paƒstwa, jednostkom samorzàdu terytorialnego lub paƒstwowym jednostkom organizacyjnym.
5. PKP SA mo˝e pomniejszyç kapita∏ zapasowy
o wartoÊç ksi´gowà netto przekazywanego mienia
w postaci Êrodków trwa∏ych.
Art. 40. 1. Je˝eli w PKP SA ponad po∏owa akcji nale˝y do Skarbu Paƒstwa, sprzeda˝ rzeczowego majàtku
trwa∏ego lub oddanie mienia do odp∏atnego korzystania innym podmiotom nast´puje w drodze publicznego przetargu.
2. Zasady i tryb organizowania przetargu, o którym
mowa w ust. 1, regulujà przepisy o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych.
Rozdzia∏ 7
Zasoby mieszkaniowe
Art. 41. 1. PKP SA prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie
ustanawiania odr´bnej w∏asnoÊci i sprzeda˝y samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami
przynale˝nymi, gara˝ami oraz niezb´dnymi do korzystania z nich gruntami.
2. Nie podlegajà sprzeda˝y lokale mieszkalne znajdujàce si´ w budynkach wykorzystywanych do celów
zarzàdzania kolejà lub eksploatacji i utrzymania kolei.
Art. 42. 1. Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego
przys∏uguje osobom, które zajmujà lokal mieszkalny:
1) na podstawie umowy najmu,
2) po Êmierci najemcy: ma∏˝onkowi, zst´pnym,
wst´pnym, rodzeƒstwu, przysposabiajàcym albo
przysposobionym, a tak˝e osobie, która pozostawa∏a faktycznie we wspólnym po˝yciu z najemcà,
3) je˝eli sà lub by∏y pracownikami podmiotów utworzonych z zak∏adów i jednostek organizacyjnych
wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca
1991 r.,
4) je˝eli rozwiàzanie z nimi stosunku pracy nastàpi∏o
w zwiàzku ze zmianami organizacyjnymi lub
zmniejszeniem stanu zatrudnienia w PKP lub
PKP SA,
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5) je˝eli zosta∏y przej´te przez innych pracodawców
w trybie przepisu art. 231 Kodeksu pracy.
2. Najemca, spoÊród osób stale z nim zamieszkujàcych, okreÊlonych w ust. 1 pkt 2, mo˝e wskazaç, w formie pisemnej, osob´ uprawnionà do nabycia lokalu
mieszkalnego.
3. Osobom zajmujàcym lokal, niespe∏niajàcym warunków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, mo˝e byç
sprzedany ten lokal bez mo˝liwoÊci zastosowania przepisu art. 44 ust. 2.
Art. 43. 1. O przeznaczeniu do sprzeda˝y lokali
mieszkalnych PKP SA zawiadamia na piÊmie osoby,
o których mowa w art. 42, wyznaczajàc szeÊciomiesi´czny termin na z∏o˝enie pisemnego oÊwiadczenia
o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od
dnia dor´czenia zawiadomienia osobie zainteresowanej.
2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1,
PKP SA zamieszcza informacje dotyczàce:
1) ceny lokalu mieszkalnego,
2) wartoÊci prawa do gruntu przynale˝nego do tego
lokalu mieszkalnego,
3) przewidywanego terminu zawarcia umowy sprzeda˝y lokalu mieszkalnego,
4) skutków niez∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1.
3. W przypadku nieruchomoÊci, które wymagajà
uregulowania ich stanu prawnego, termin, o którym
mowa w ust. 1, PKP SA wyznacza najpóêniej po up∏ywie 2 miesi´cy od dnia, w którym decyzja o uw∏aszczeniu sta∏a si´ prawomocna.
4. W razie niez∏o˝enia oÊwiadczeƒ przez osoby,
o których mowa w ust. 1, PKP SA mo˝e nieodp∏atnie
przekazaç jednostce samorzàdu terytorialnego albo
spó∏dzielni mieszkaniowej budynek mieszkalny lub
niesprzedane lokale mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynale˝nej do nich cz´Êci gruntu.
5. Wykazy lokali przeznaczonych do sprzeda˝y podawane sà do publicznej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty, a tak˝e wywieszane sà w siedzibach
w∏aÊciwych jednostek organizacyjnych prowadzàcych
ich sprzeda˝.
Art. 44. 1. PKP SA dokonuje sprzeda˝y lokali mieszkalnych w drodze umowy, na wniosek osoby, o której
mowa w art. 42.
2. Sprzeda˝ lokali mieszkalnych nast´puje po cenie
ustalonej na zasadach okreÊlonych w przepisach o gospodarce nieruchomoÊciami, pomniejszonej o:
1) 6% — za ka˝dy rok pracy najemcy w PKP i PKP SA
∏àcznie albo
2) 3% — za ka˝dy rok najmu mieszkania od PKP i PKP
SA ∏àcznie,
nie wi´cej jednak ni˝ o 90%.
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3. Do okresu pracy lub najmu, od którego zale˝y pomniejszenie ceny sprzeda˝y, wlicza si´ równie˝ okres
pracy w podmiotach utworzonych z zak∏adów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od
dnia 1 lipca 1991 r. oraz w spó∏kach, o których mowa
w art. 14, 15 i art. 19.

sce zamieszkania na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia w dniu rozwiàzania stosunku pracy
z pracownikiem jest wi´ksza ni˝ przeci´tna stopa bezrobocia w kraju, przys∏uguje, z zastrze˝eniem art. 50
ust. 1, jednorazowa odprawa pieni´˝na w wysokoÊci
30 000 z∏.

4. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 42 ust. 1
pkt 2, uwzgl´dnia si´ zamiast jej okresu pracy lub najmu okres pracy lub najmu osób, o których mowa
w art. 42 ust. 1 pkt 1 i pkt 3—5.

2. Pracownikowi, z którym w latach 2000—2002 zosta∏ rozwiàzany stosunek pracy z przyczyn, o których
mowa w art. 48, majàcemu sta∏e miejsce zamieszkania
na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia
w dniu rozwiàzania stosunku pracy z pracownikiem jest
równa przeci´tnej stopie bezrobocia w kraju lub ni˝sza
od niej, przys∏uguje, z zastrze˝eniem art. 50 ust. 1, jednorazowa odprawa pieni´˝na w wysokoÊci 20 000 z∏.

Art. 45. 1. Na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego nale˝noÊç z tytu∏u nabycia lokalu mo˝e byç roz∏o˝ona na raty roczne uiszczane w okresie do 10 lat wed∏ug
zasad okreÊlonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami.
2. WierzytelnoÊç PKP SA w stosunku do nabywcy
z tytu∏u roz∏o˝enia na raty nale˝noÊci, o której mowa
w ust. 1, podlega zabezpieczeniu, w szczególnoÊci zabezpieczeniu hipotecznemu.
3. Nabywca lokalu mieszkalnego, dokonujàc jednorazowo wp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u jego nabycia, uzyskuje bonifikat´ w wysokoÊci 25% tej nale˝noÊci.
Art. 46. Przepisy art. 42—45 stosuje si´ odpowiednio do sprzeda˝y budynków stanowiàcych samodzielne lokale mieszkalne oraz gara˝y wraz z niezb´dnymi
do korzystania z nich gruntami osobom, o których mowa w art. 42.
Art. 47. PKP SA mo˝e przekazaç, w drodze umowy,
nieodp∏atnie jednostce samorzàdu terytorialnego,
spó∏dzielni mieszkaniowej albo wspólnocie mieszkaniowej urzàdzenia wchodzàce w sk∏ad infrastruktury
technicznej wraz z niezb´dnymi do korzystania z nich
gruntami.
Rozdzia∏ 8
Restrukturyzacja zatrudnienia
Art. 48. Pracownicy, z którymi rozwiàzanie stosunku pracy nastàpi∏o w latach 2000—2002 z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy w:

3. WysokoÊç stopy bezrobocia przyjmuje si´ wed∏ug obowiàzujàcej, w dniu rozwiàzania stosunku pracy z pracownikiem, wielkoÊci og∏oszonej przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Art. 50. 1. Jednorazowà odpraw´ pieni´˝nà otrzymuje pracownik, który by∏ zatrudniony u pracodawców
okreÊlonych w art. 48 ∏àcznie i nieprzerwanie co najmniej 5 lat, niezale˝nie od formy stosunku pracy przed
dniem wypowiedzenia lub rozwiàzania stosunku pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy.
2. Odprawa pieni´˝na, o której mowa w art. 49, nie
przys∏uguje pracownikom w okolicznoÊciach, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298,
z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113,
poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136).
3. Pracownikom, o których mowa w art. 48, nie
przys∏uguje odprawa pieni´˝na okreÊlona w art. 8
ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2, ani ˝adne inne
Êwiadczenie z tytu∏u rozwiàzania stosunku pracy
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy.

1) PKP lub PKP SA,
2) spó∏kach ze 100-procentowym udzia∏em PKP utworzonych po dniu 31 sierpnia 1999 r. na podstawie
art. 13 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1,
3) paƒstwowych jednostkach organizacyjnych utworzonych po dniu 31 sierpnia 1999 r. na podstawie
art. 44 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1,
4) spó∏kach utworzonych na podstawie art. 14, 15
i art. 19,
a którzy nie spe∏niajà warunków umo˝liwiajàcych
uzyskanie prawa do emerytury, urlopu kolejowego
lub Êwiadczenia przedemerytalnego, majà prawo do
jednorazowej odprawy pieni´˝nej.
Art. 49. 1. Pracownikowi, z którym w latach
2000—2002 zosta∏ rozwiàzany stosunek pracy z przyczyn, o których mowa w art. 48, majàcemu sta∏e miej-

4. Pracownik, któremu wyp∏acono jednorazowà odpraw´ pieni´˝nà, jest obowiàzany do jej zwrotu w razie
ponownego podj´cia zatrudnienia w PKP, PKP SA lub
w spó∏kach, o których mowa w art. 14, 15 i art.19.
Art. 51. 1. Pracownikowi, zatrudnionemu u pracodawców okreÊlonych w art. 48, któremu w latach
2000—2001 ze wzgl´du na wiek oraz ∏àczny sta˝ pracy,
wykonywanej stale i w pe∏nym wymiarze czasu pracy,
brakuje nie wi´cej ni˝ 3 lata do nabycia prawa do emerytury, w szczególnoÊci do emerytury kolejowej, mo˝e
byç przyznane prawo do urlopu kolejowego, w wymiarze do lat 3, pod warunkiem z∏o˝enia przez pracownika
oÊwiadczenia o wyra˝eniu zgody na rozwiàzanie stosunku pracy z dniem zakoƒczenia urlopu kolejowego.
2. Prawo do urlopu kolejowego mo˝e byç przyznane pracownikowi, który by∏ zatrudniony na kolei, w ro-
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zumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, co najmniej 15 lat,
w tym w zak∏adach pracy okreÊlonych w art. 48 ∏àcznie
i nieprzerwanie co najmniej 5 lat, niezale˝nie od formy
stosunku pracy, przed skierowaniem na urlop kolejowy.
3. Decyzj´ w sprawie skierowania na urlop kolejowy podejmuje pracodawca.
4. Urlop kolejowy mo˝e byç udzielony przez pracodawc´ po ustaleniu przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych okresów uprawniajàcych pracownika do emerytury oraz okresu urlopu kolejowego niezb´dnego do
nabycia uprawnieƒ emerytalnych.
5. Urlop kolejowy przys∏uguje do dnia nabycia prawa do emerytury.
6. W okresie przebywania na urlopie kolejowym
pracownikowi nie przys∏uguje wynagrodzenie.
7. Okres urlopu kolejowego wlicza si´ do okresu
pracy wymaganego do nabycia lub zachowania
uprawnieƒ pracowniczych oraz okresów sk∏adkowych
w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin.
8. Okresu urlopu kolejowego nie wlicza si´ do:
1) okresu zatrudnienia, od którego zale˝y nabycie prawa do urlopu kolejowego,
2) okresu zatrudnienia, od którego zale˝y nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
3) sta˝u pracy okreÊlonego w odr´bnych przepisach,
wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.
9. Z dniem zakoƒczenia urlopu kolejowego stosunek pracy z pracownikiem zostaje rozwiàzany.
10. Pracownikowi skierowanemu na urlop kolejowy nie przys∏uguje odprawa pieni´˝na, okreÊlona
w art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 50 ust. 2,
ani ˝adne inne Êwiadczenie z tytu∏u rozwiàzania stosunku pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy.
Art. 52. 1. W okresie korzystania z urlopu kolejowego, o którym mowa w art. 51 ust. 1, pracownik otrzymuje Êwiadczenie socjalne w wysokoÊci 60% miesi´cznego ekwiwalentu pieni´˝nego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, pomniejszone
o kwot´ odprowadzanych sk∏adek na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe oraz zdrowotne w cz´Êci finansowanej przez ubezpieczonego.
2. Âwiadczenie socjalne jest wyp∏acane miesi´cznie, nie póêniej ni˝ w terminie wyp∏aty wynagrodzeƒ
u pracodawcy.
3. Âwiadczenie socjalne, o którym mowa w ust. 1,
podlega waloryzacji w trybie i na zasadach dotyczàcych emerytur.
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4. Âwiadczenie socjalne podlega ochronie prawnej
jak wynagrodzenie za prac´ — zgodnie z Kodeksem
pracy.
5. Kwota Êwiadczenia socjalnego stanowi podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe oraz zdrowotne.
Art. 53. Pracownik korzystajàcy z urlopu kolejowego, o którym mowa w art. 51 ust. 1, nie mo˝e korzystaç
z uprawnieƒ, o których mowa w art. 49 i art. 56.
Art. 54. 1. W przypadkach wystàpienia okresowych
trudnoÊci finansowych lub ograniczenia zadaƒ w PKP,
PKP SA, a tak˝e w spó∏kach utworzonych w trybie art.
14, 15 i art. 19, podmioty te mogà zwolniç pracownika
z obowiàzku Êwiadczenia pracy. Zwolnienia dokonuje
si´ na czas oznaczony, nie krótszy ni˝ miesiàc i nie d∏u˝szy ni˝ rok.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pracowników, którzy
spe∏niajà wymóg wieku i sta˝u pracy okreÊlony w art.
51 ust. 1.
3. W okresie nieÊwiadczenia pracy pracownik otrzymuje Êwiadczenie socjalne, o którym mowa w art. 52
ust. 1.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 3, pracodawca
jest zobowiàzany umo˝liwiç pracownikowi wykonanie
czynnoÊci niezb´dnych dla zachowania uprawnieƒ zawodowych pracownika.
5. Pracodawca mo˝e poleciç pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, stawienie si´ w terminie 48 godzin
w zak∏adzie pracy, w celu Êwiadczenia pracy.
6. Za czas wykonywania pracy, o której mowa
w ust. 5, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
7. Za czas wykonywania pracy, o której mowa
w ust. 5, Êwiadczenie socjalne nie przys∏uguje.
Art. 55. Do podstawy obliczania wysokoÊci Êwiadczenia socjalnego wlicza si´ wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 1/4
normy rocznej, o której mowa w art. 133 § 2 Kodeksu
pracy.
Art. 56. 1. Pracownik, zatrudniony u pracodawców
okreÊlonych w art. 48, któremu w latach 2000—2002
wypowiedziano stosunek pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy, mo˝e zostaç skierowany w okresie
wypowiedzenia na jednorazowe szkolenie, w celu
zmiany kwalifikacji na umo˝liwiajàce podj´cie innego
zatrudnienia lub zdobycia kwalifikacji potrzebnych do
podj´cia samodzielnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
2. PKP, PKP SA organizuje i finansuje szkolenia,
o których mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 3 i ust. 4.
3. Pracownik korzystajàcy ze szkolenia, o którym
mowa w ust. 1, pokrywa 20% kosztów szkolenia.
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4. Zasady rozliczeƒ pomi´dzy PKP, PKP SA a pracodawcami okreÊlonymi w art. 48 pkt 2—4, z tytu∏u
Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1, dla pracowników
tych zak∏adów, okreÊlajà strony w umowie.
5. Pracownik, o którym mowa w art. 48, ma prawo
do bezp∏atnego doradztwa zawodowego i spo∏ecznego
w okresie, o którym mowa w ust. 1.
6. PKP, PKP SA organizuje i finansuje doradztwo zawodowe i spo∏eczne dla pracowników, o których mowa w ust. 5.
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Rozdzia∏ 9
Fundusz W∏asnoÊci Pracowniczej PKP

Art. 59. 1. W celu utworzenia Funduszu W∏asnoÊci
Pracowniczej, zwanego dalej „Funduszem”, i zarzàdzania nim PKP SA:
1) og∏asza przetarg na wybór towarzystwa funduszy
inwestycyjnych albo
2) tworzy towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Art. 57. 1. Prezes Krajowego Urz´du Pracy, na
wniosek PKP albo PKP SA, wyda upowa˝nienie do prowadzenia przez PKP lub PKP SA poÊrednictwa pracy,
a tak˝e kierowania do pracy za granicà u pracodawców
zagranicznych.

2. Uczestnikami przetargu, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, mogà byç wy∏àcznie towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139,
poz. 933 i z 1999 r. Nr 72, poz. 801).

2. Je˝eli warunki i obowiàzki okreÊlone w upowa˝nieniu, o którym mowa w ust. 1, nie sà przestrzegane,
Prezes Krajowego Urz´du Pracy mo˝e cofnàç upowa˝nienie.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, jest przedstawienie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych projektu statutu Funduszu.

3. Przy udzielaniu lub cofni´ciu upowa˝nienia,
o którym mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego.

4. PKP SA powo∏uje komisj´ przetargowà, w której
uczestniczy przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu.

4. Prowadzenie poÊrednictwa pracy lub kierowania
do pracy za granicà u pracodawców zagranicznych,
w celu osiàgni´cia zysku, jest zakazane.
Art. 58. 1. Âwiadczenia przedemerytalne dla osób
zatrudnionych w PKP na podstawie stosunku pracy nawiàzanego przed dniem 7 wrzeÊnia 1999 r., a nast´pnie
w roku 2000 zwolnionych z PKP z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy, ustalane stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 37k ust. 9 ustawy z dnia
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128,
Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403,
Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121,
poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431,
Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887
i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 31, poz. 384,
Nr 48, poz. 550 i Nr 70, poz. 820), finansowane sà ze
Êrodków PKP, a nast´pnie PKP SA do czasu nabycia
przez te osoby uprawnieƒ emerytalnych lub rentowych.
2. Ârodki na finansowanie Êwiadczeƒ przedemerytalnych przekazywane sà przez PKP, a nast´pnie PKP
SA na konto Funduszu Pracy.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przekazywania przez PKP, a nast´pnie PKP SA na konto Funduszu Pracy Êrodków na finansowanie Êwiadczeƒ
przedemerytalnych, majàc w szczególnoÊci na uwadze
zapewnienie terminowoÊci przekazywania tych Êrodków.

5. Wybór towarzystwa funduszy inwestycyjnych
wymaga zgody ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.
6. Koszty utworzenia Funduszu finansuje PKP SA.
7. Koszty zarzàdzania Funduszem do dnia jego
przekszta∏cenia w fundusz inwestycyjny otwarty pokrywa PKP SA.
Art. 60. Do towarzystwa i Funduszu stosuje si´
przepisy ustawy, o której mowa w art. 59 ust. 2, je˝eli
przepisy niniejszego rozdzia∏u nie stanowià inaczej.
Art. 61. 1. Fundusz utworzony b´dzie jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty.
2. Statut Funduszu mo˝e okreÊliç innà ni˝ przewidziana w ustawie, o której mowa w art. 59 ust. 2, liczb´
jednostek uczestnictwa uprawniajàcych do uczestnictwa w radzie inwestorów, jak równie˝ inne kryteria
uczestnictwa w radzie inwestorów.
3. Rada inwestorów mo˝e podjàç uchwa∏´ o przekszta∏ceniu Funduszu w fundusz inwestycyjny otwarty
dopiero po wniesieniu przez PKP SA wszystkich wp∏at
przewidzianych przepisami ustawy, chyba ˝e statut stanowi inaczej. Po podj´ciu uchwa∏y przez rad´ inwestorów towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarzàdzajàce Funduszem zobowiàzane jest do przekazania wniosku o przekszta∏cenie Funduszu do Komisji Papierów
WartoÊciowych i Gie∏d. W przypadku uzyskania zgody
Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, ograniczeƒ,
o których mowa w art. 61 ustawy, o której mowa
w art. 59 ust. 2, nie stosuje si´.
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Art. 62. 1. Uczestnikami Funduszu mogà byç wy∏àcznie nast´pujàcy, uprawnieni pracownicy:
1) osoby b´dàce pracownikami PKP w dniu, w którym
sta∏o si´ skuteczne wykreÊlenie PKP z rejestru
przedsi´biorstw paƒstwowych,
2) osoby, które przepracowa∏y w PKP co najmniej 10
lat, a rozwiàzanie stosunku pracy nastàpi∏o wskutek przejÊcia na emerytur´ lub rent´ albo z przyczyn okreÊlonych w art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 50 ust. 2,
3) osoby, które po okresie zatrudnienia w PKP co najmniej 10 lat zosta∏y przej´te przez innych pracodawców w trybie art. 231 Kodeksu pracy,
4) osoby, które przepracowa∏y ∏àcznie co najmniej 10
lat w PKP lub w podmiocie gospodarczym utworzonym lub wspó∏utworzonym przez PKP przed
dniem, w którym sta∏o si´ skuteczne wykreÊlenie
PKP z rejestru przedsi´biorstw paƒstwowych,
a rozwiàzanie stosunku pracy nastàpi∏o wskutek
przejÊcia na emerytur´ lub rent´ albo z przyczyn
okreÊlonych w art. 1 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 50 ust. 2, albo zosta∏y przej´te przez innych
pracodawców w trybie art. 231 Kodeksu pracy,
z tym ˝e nie wy∏àcza si´ uprawnienia do dziedziczenia
jednostek uczestnictwa.
2. Uczestnikiem Funduszu nie mo˝e byç osoba, która skorzysta∏a z prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji
Skarbu Paƒstwa na podstawie odr´bnych przepisów.
3. Uprawnieni pracownicy mogà skorzystaç z prawa do uczestniczenia w Funduszu, o ile w ciàgu 6 miesi´cy od dnia, w którym sta∏ si´ skuteczny wpis PKP SA
do rejestru handlowego, z∏o˝à pisemne oÊwiadczenie
o zamiarze uczestniczenia w Funduszu. Niez∏o˝enie
oÊwiadczenia w terminie powoduje utrat´ prawa do
uczestniczenia w Funduszu.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady podzia∏u uprawnionych pracowników na grupy ze wzgl´du na
okresy zatrudnienia w PKP i PKP SA i ustalenia liczby
jednostek uczestnictwa przypadajàcych na ka˝dà z tych
grup.
5. PKP SA zobowiàzana jest do przekazania towarzystwu funduszy inwestycyjnych listy osób uprawnionych do uczestniczenia w Funduszu oraz liczby jednostek uczestnictwa przypadajàcych na jednego uczestnika, w celu utworzenia rejestru uczestników Funduszu.
Art. 63. 1. Wp∏at do Funduszu, niezb´dnych do jego utworzenia, dokonuje si´ w drodze wniesienia przez
PKP SA Êrodków pieni´˝nych.
2. PKP SA przekazuje do Funduszu 15 % Êrodków finansowych pochodzàcych z ka˝dej sprzeda˝y akcji lub
udzia∏ów spó∏ek utworzonych przez PKP SA, sprzeda˝y
nieruchomoÊci i praw z nimi zwiàzanych oraz innych
sk∏adników majàtkowych tej spó∏ki, z wy∏àczeniem
Êrodków trwa∏ych o niskiej jednostkowej wartoÊci poczàtkowej, w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci.
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3. Ka˝da kolejna wp∏ata dokonywana przez PKP SA
do Funduszu powi´ksza wartoÊç jednostek uczestnictwa Funduszu przys∏ugujàcych jego uczestnikom, na
zasadach okreÊlonych w statucie Funduszu.
4. ¸àczna wartoÊç Êrodków finansowych przekazanych przez PKP SA do Funduszu nie mo˝e byç wi´ksza
ni˝ iloczyn liczby uprawnionych pracowników oraz
kwoty 18 Êrednich wynagrodzeƒ miesi´cznych w sektorze przedsi´biorstw, bez wyp∏at z zysku, obliczonych
z okresu 6 miesi´cy poprzedzajàcych miesiàc, w którym PKP SA zby∏o pierwsze akcje lub udzia∏y jednej ze
spó∏ek, o których mowa w art. 14 lub w art. 19, na zasadach ogólnych.
Art. 64. 1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. statut nie mo˝e przewidywaç rozwiàzania Funduszu, a decyzja o rozwiàzaniu Funduszu nie mo˝e byç podj´ta przez rad´ inwestorów.
2. Jednostki uczestnictwa nie mogà byç umarzane
przed up∏ywem 2 lat od dnia, w którym PKP SA zby∏o
pierwsze akcje lub udzia∏y jednej ze spó∏ek, o których
mowa w art. 14 lub w art. 19, na zasadach ogólnych.
Rozdzia∏ 10
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 65. W rozporzàdzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paêdziernika 1934 r. — Prawo upad∏oÊciowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1,
poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43,
Nr 43, poz.189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117,
poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306) w art. 3:
a) w § 2 skreÊla si´ wyrazy „przedsi´biorstwa paƒstwowego «Polskie Koleje Paƒstwowe»,”
b) w § 3 po wyrazach „Paƒstwowej Wytwórni Papierów WartoÊciowych” dodaje si´ przecinek i wyrazy
„Polskich Kolei Paƒstwowych Spó∏ki Akcyjnej”.
Art. 66. W ustawie z dnia 25 wrzeÊnia 1981 r.
o przedsi´biorstwach paƒstwowych (Dz.U. z 1991 r.
Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107,
poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547,
z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791,
z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118,
poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i poz. 770 i Nr 123,
poz. 777 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 1;
2) w art. 17 skreÊla si´ ust. 2.
Art. 67. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r.
Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r.
Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041,
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z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84,
poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136
i Nr 43, poz. 489) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 8 w ust. 1 skreÊla si´ pkt 1a;
2) w art. 8a skreÊla si´ ust. 4;
3) w art. 32e w ust. 9 skreÊla si´ wyrazy „a w stosunku do zak∏adów opieki zdrowotnej utworzonych
przez przedsi´biorstwo paƒstwowe «Polskie Koleje Paƒstwowe» z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej”;
4) art. 35d otrzymuje brzmienie:
„Art. 35d. Publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej,
utworzony w celu okreÊlonym w art. 1
ust. 2, prowadzony jest w formie przewidzianej w przepisach wymienionych
w art. 8a ust. 2.”;
5) w art. 45 skreÊla si´ ust. 2;
6) w art. 69:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „oraz przez przedsi´biorstwo paƒstwowe «Polskie Koleje Paƒstwowe»”,
b) w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „a w stosunku do zak∏adów opieki zdrowotnej utworzonych przez
przedsi´biorstwo paƒstwowe «Polskie Koleje
Paƒstwowe» — Minister Transportu i Gospodarki Morskiej,”;
7) w art. 70:
a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „oraz przez przedsi´biorstwo paƒstwowe «Polskie Koleje Paƒstwowe»”,
b) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „a w stosunku do zak∏adów opieki zdrowotnej utworzonych przez
przedsi´biorstwo paƒstwowe «Polskie Koleje
Paƒstwowe» — Minister Transportu i Gospodarki Morskiej,”.
Art. 68. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673,
Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400
i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26,
poz. 306, Nr 31, poz. 383 i Nr 60, poz. 703) w art. 3 w ust.
3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) dzia∏ajàcych na podstawie ustaw innych ni˝ ustawa o przedsi´biorstwach paƒstwowych, chyba ˝e
przedsi´biorstwa te podlegajà komercjalizacji
w drodze odr´bnych ustaw,”.
Art. 69. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 84, poz. 934) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
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1) w art. 4 w pkt 10 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
oraz dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:
„11) regionalnych przewozach pasa˝erskich — nale˝y przez to rozumieç kolejowe przewozy pasa˝erskie w granicach jednego województwa
lub realizujàce po∏àczenia z sàsiednim województwem.”;
2) w art. 5:
a) w ust. 1:
— skreÊla si´ pkt 2,
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) linie o znaczeniu lokalnym.”,
b) skreÊla si´ ust. 3,
c) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje
budynków, budowli i urzàdzeƒ przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, bioràc pod uwag´ funkcje, jakie obiekty te spe∏niajà w prowadzeniu ruchu kolejowego przy uwzgl´dnieniu warunków
bezpieczeƒstwa.”;
3) w art. 9 dodaje si´ ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
mo˝e na∏o˝yç na zarzàd kolei obowiàzek
wykonania po∏àczenia linii kolejowych nale˝àcych do jednego lub kilku zarzàdów
kolei, jeÊli wzgl´dy obronne lub inny wa˝ny interes paƒstwa tego wymaga.
4. Nak∏adajàcy obowiàzek zapewnia Êrodki finansowe niezb´dne do wykonania na∏o˝onego zadania.”;
4) w art.10 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
okreÊli, w drodze rozporzàdzeƒ, szczegó∏owe zasady:
1) udost´pniania linii kolejowych,
2) wspó∏dzia∏ania zarzàdów kolei mi´dzy
sobà i z przewoênikami kolejowymi,
w tym w szczególnoÊci okreÊli form´ i informacje, które powinien zawieraç wniosek w sprawie udost´pnienia linii kolejowej i tryb jego rozpatrywania, elementy
umowy o udost´pnieniu linii kolejowych,
obowiàzki i uprawnienia zarzàdów kolei
i przewoêników kolejowych oraz warunki
zawierania umów mi´dzy zarzàdami kolei i przewoênikami kolejowymi,
3) obs∏ugi podró˝nych poprzez okreÊlenie
obowiàzków przedsi´biorców w celu zapewnienia w∏aÊciwego standardu w zakresie obs∏ugi podró˝nych.”;
5) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarzàd kolei jest zobowiàzany uzyskaç, na
ka˝dy typ budowli i urzàdzeƒ przeznaczo-
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nych do prowadzenia ruchu kolejowego,
Êwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji,
wydane przez G∏ównego Inspektora Kolejnictwa.”;
6) w art. 14 w ust. 4, w art. 16, w art. 17 w ust. 4 wyraz
„zarzàdzenia” zast´puje si´ wyrazem „rozporzàdzenia”;
7) w art. 21:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Inwestycje oraz koszty utrzymania linii kolejowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,
mogà byç finansowane z bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego.”,
b) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „2 i”;
8) w art. 22 dodaje si´ ust. 3—11 w brzmieniu:
„3. Organizowanie i dotowanie regionalnych
przewozów pasa˝erskich nale˝y do zadaƒ
w∏asnych samorzàdu województwa, a Êrodki finansowe na te zadania okreÊla corocznie
ustawa bud˝etowa.
4. Przewozy pasa˝erskie, o których mowa
w ust. 3, mogà byç dofinansowywane z bud˝etów jednostek samorzàdu terytorialnego.
5. Organizowanie i dotowanie kolejowych
przewozów pasa˝erskich o zasi´gu mi´dzywojewódzkim, z wyjàtkiem przewozów kwalifikowanych, nale˝y do zadaƒ ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, dzia∏ajàcego
w tym zakresie w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych.
Ârodki finansowe na te zadania okreÊla corocznie ustawa bud˝etowa, do czasu osiàgni´cia rentownoÊci tych przewozów.
6. Zadania, o których mowa w ust. 3—5, realizowane sà na podstawie umowy zawartej
pomi´dzy organem jednostki samorzàdu terytorialnego lub ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu a przewoênikiem kolejowym.

Poz. 948
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69,
Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550).
10. Rada Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii reprezentacji jednostek samorzàdu terytorialnego, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady ustalania, tryb i organy
dokonujàce przekazywania dotacji bud˝etowej dla samorzàdów województw oraz terminy, od których samorzàdy województw
rozpocznà organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasa˝erskich, bioràc
pod uwag´ liczb´ mieszkaƒców województwa, d∏ugoÊç linii kolejowych w województwie oraz zagro˝enie szczególnie wysokim
bezrobociem strukturalnym.
11. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady organizowania
zadaƒ, o których mowa w ust. 3—5, oraz tryb
wyboru przewoêników, kierujàc si´ zasadami uczciwej konkurencji i ochronà interesów
konsumentów, w szczególnoÊci okreÊli: kryteria ustalania zapotrzebowania na przewozy, dopuszczalne formy organizacyjne wykonywania przewozów oraz kryteria oceny
oferty przewoêników.”;

9) po art. 22 dodaje si´ art. 22a w brzmieniu:
„Art. 22a. Rozwój infrastruktury transportu kombinowanego, w szczególnoÊci terminale
oraz ich wyposa˝enie w urzàdzenia prze∏adunkowe, mo˝e byç finansowany z bud˝etu paƒstwa.”;
10) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. W sprawach koncesjonowania dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której mowa w art. 24,
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.
1178), z uwzgl´dnieniem przepisów niniejszego rozdzia∏u.”;
11) art. 27 otrzymuje brzmienie:

7. W przypadku wystàpienia oszcz´dnoÊci
w dotacji przedmiotowej, o której mowa
w ust. 1 i ust. 2, upowa˝nia si´ ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych do
ich przeznaczenia na dotacj´ celowà na dofinansowanie zadaƒ bie˝àcych samorzàdów
województw w zakresie organizowania i dotowania regionalnych przewozów pasa˝erskich.

„Art. 27. Organem w∏aÊciwym do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji na dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà
na:

8. Podzia∏u dotacji, o której mowa w ust. 7, dla
samorzàdów poszczególnych województw
dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

12) w art. 29, w art. 30 w ust. 1, w art. 31, w art. 32
w ust. 1 i w ust. 2 w zdaniach wst´pnych wyrazy
„podmiot gospodarczy” zast´puje si´ wyrazem
„przedsi´biorca”;

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, nie
stosuje si´ przepisów art. 96 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,

13) w art. 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) zarzàdzaniu liniami kolejowymi,
2) wykonywaniu przewozów kolejowych
jest minister w∏aÊciwy do spraw transportu.”;

„1) wyka˝e si´ posiadaniem tytu∏u prawnego do
u˝ywania linii kolejowej spe∏niajàcej warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1,”;
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14) w art. 30 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wyka˝e si´ posiadaniem tytu∏u prawnego do
dysponowania kolejowymi pojazdami szynowymi, w tym pojazdami z nap´dem, spe∏niajàcymi warunki okreÊlone przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 4,”;
15) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:
„Art. 30a. 1. W koncesji okreÊla si´ szczegó∏owo
przedmiot i zakres dzia∏alnoÊci gospodarczej, obszar, na którym dzia∏alnoÊç
ta b´dzie prowadzona, oraz dat´ jej
rozpocz´cia.
2. Organ koncesyjny okreÊla w koncesji:
1) szczegó∏owe warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej b´dàcej przedmiotem koncesji,
2) warunki zaprzestania dzia∏alnoÊci
gospodarczej w okresie wa˝noÊci
koncesji, po jej wygaÊni´ciu lub
cofni´ciu,
3) wymagania dotyczàce kolejowych
pojazdów szynowych u˝ytkowanych przez przewoênika.
3. Koncesji udziela si´ na czas oznaczony, nie krótszy ni˝ 10 lat i nie d∏u˝szy
ni˝ 50 lat, z zastrze˝eniem ust. 4.
4. Na wniosek przedsi´biorcy ubiegajàcego si´ o koncesj´ koncesja mo˝e
byç udzielona na czas krótszy ni˝ okreÊlony w ust. 3, lecz nie krótszy ni˝ 2 lata.”;
16) w art. 31:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
i w ust´pie tym :
— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) nie zg∏oszono wniosku o og∏oszenie jego
upad∏oÊci lub nie znajduje si´ w stanie likwidacji,
2b) ma mo˝liwoÊci techniczne gwarantujàce
prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci
obj´tej koncesjà,”
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zapewnia organizacj´ zarzàdzania umo˝liwiajàcà sprawowanie w∏aÊciwego nadzoru nad koncesjonowanà dzia∏alnoÊcià oraz
nad przestrzeganiem bezpieczeƒstwa
w transporcie kolejowym,”
b) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, dokumenty,
których posiadanie wskazuje na mo˝liwoÊci
spe∏nienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniajàcych prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà,
majàc na uwadze zapewnienie bezpieczeƒstwa w transporcie kolejowym.”;

Poz. 948

17) po art. 31 dodaje si´ art. 31a—31d w brzmieniu:
„Art. 31a. 1. Organ koncesyjny mo˝e ograniczyç
liczb´ udzielonych koncesji w okreÊlonym zakresie lub na okreÊlonym obszarze ze wzgl´du na obronnoÊç lub
bezpieczeƒstwo paƒstwa albo inny
wa˝ny interes publiczny, a tak˝e na
wniosek sejmiku województwa w zakresie publicznego transportu osób na
obszarze województwa.
2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 post´powanie w sprawie udzielenia koncesji prowadzi si´ na zasadach i w trybie okreÊlonych w art. 19 i art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
— Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Art. 31b. 1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawieraç:
1) oznaczenie przedsi´biorcy,
siedzib´ i adres,

jego

2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do wyst´powania w imieniu
przedsi´biorcy, a w razie ustanowienia pe∏nomocników do dokonywania czynnoÊci prawnych w imieniu przedsi´biorcy — równie˝ ich
imiona i nazwiska,
3) numer w rejestrze przedsi´biorców,
4) szczegó∏owe okreÊlenie przedmiotu i zakresu zamierzonej dzia∏alnoÊci, w tym obszaru, na którym dzia∏alnoÊç ma byç wykonywana,
5) okreÊlenie czasu, na jaki koncesja
ma byç udzielona, ze wskazaniem
daty rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.
2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
1) dokumenty:
a) przedstawiajàce status prawny
przedsi´biorcy,
b) potwierdzajàce spe∏nienie warunków, o których mowa w art.
29, 30 i art. 31,
2) informacje:
a) o dotychczasowej dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich
trzech lat, je˝eli przedsi´biorca
wykonywa∏ lub wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà,
b) o toczàcych si´ post´powaniach:
upad∏oÊciowym,
uk∏adowym,
ugodowym lub likwidacyjnym
wobec wnioskodawcy bàdê jednostki zale˝nej od wnioskodawcy,
c) czy wniosek o udzielenie koncesji
dotyczy wykonywania przewozu
osób czy rzeczy, ze wskazaniem
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obszaru lub relacji przewozowych, a w przypadku przewozu
rzeczy — równie˝ ich rodzaju.
Art. 31c. Warunkiem wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej, o której mowa w art. 24,
jest spe∏nianie warunków wymaganych
do otrzymania koncesji.
Art. 31d. Przedsi´biorca, któremu zosta∏a udzielona koncesja, mo˝e z∏o˝yç wniosek
o przed∏u˝enie jej wa˝noÊci, jednak nie
póêniej ni˝ na 12 miesi´cy przed dniem
jej wygaÊni´cia.”;
18) w art. 32:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zatrudnia na stanowiskach, okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie
art. 19, osoby niespe∏niajàce wymogów
okreÊlonych w tych przepisach,”
— w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem oraz
dodaje si´ pkt 4 i pkt 5 w brzmieniu:
„4) nie podjà∏ dzia∏alnoÊci obj´tej koncesjà
mimo wezwania organu koncesyjnego lub
zaprzesta∏ wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà,
5) zosta∏ pozbawiony prawa wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej koncesjà na podstawie prawomocnego orzeczenia sàdowego.”,
b) w ust. 2 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
oraz dodaje si´ pkt 3 i pkt 4 w brzmieniu:
„3) narusza szczególne warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlone
w koncesji,
4) w wyznaczonym terminie nie usunà∏ stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami okreÊlonymi w koncesji
lub z przepisami regulujàcymi dzia∏alnoÊç
gospodarczà obj´tà koncesjà.”,
c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Organ koncesyjny mo˝e cofnàç koncesj´
lub zmieniç jej zakres ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa lub innego wa˝nego interesu publicznego.”;
19) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. G∏ówny Inspektor wykonuje równie˝ zadania administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w dziedzinie
transportu kolejowego, okreÊlone w odr´bnych przepisach.”;
20) w rozdziale 6 po art. 46 dodaje si´ art. 46a w brzmieniu:
„Art. 46a. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza si´ odst´pstwo od
warunków usytuowania budynków

Poz. 948
lub budowli oraz wykonywania robót
ziemnych, okreÊlonych na podstawie
art. 46. Odst´pstwo nie mo˝e powodowaç zagro˝enia ˝ycia ludzi lub bezpieczeƒstwa mienia oraz bezpieczeƒstwa i prawid∏owego ruchu kolejowego, a tak˝e nie mo˝e zak∏ócaç dzia∏ania
urzàdzeƒ s∏u˝àcych do eksploatacji linii kolejowych.
2. W∏aÊciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego, po uzyskaniu
upowa˝nienia ministra w∏aÊciwego
do spraw transportu, w drodze postanowienia, udziela bàdê odmawia zgody na odst´pstwo.
3. Wniosek do ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu w sprawie upowa˝nienia do udzielenia zgody na odst´pstwo w∏aÊciwy organ sk∏ada po uzyskaniu pozytywnej opinii w∏aÊciwego
zarzàdu kolei, przed wydaniem decyzji
o pozwoleniu na budow´ lub o zmianie sposobu u˝ytkowania obiektu budowlanego. Wniosek powinien zawieraç:
1) charakterystyk´ obiektu wraz z informacjà dotyczàcà przeznaczenia
obiektu oraz projekt zagospodarowania dzia∏ki lub terenu z naniesionà granicà obszaru kolejowego,
planowanym do budowy obiektem
wraz z okreÊleniem odleg∏oÊci tego
obiektu od granicy terenu kolejowego, a je˝eli odst´pstwo mog∏oby
mieç wp∏yw na Êrodowisko lub nieruchomoÊci sàsiednie — równie˝
projekty zagospodarowania tych
nieruchomoÊci, z uwzgl´dnieniem
istniejàcej i projektowanej zabudowy,
2) szczegó∏owe uzasadnienie koniecznoÊci wprowadzenia odst´pstwa,
3) pozytywnà opini´ w∏aÊciwego terytorialnie okr´gowego inspektora
kolejnictwa,
4) pozytywnà opini´ wojewódzkiego
konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych
wpisanych do rejestru zabytków
oraz innych obiektów budowlanych
usytuowanych na obszarach obj´tych ochronà konserwatorskà,
5) w zale˝noÊci od potrzeb — pozytywnà opini´ innych zainteresowanych organów i jednostek.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e uzale˝niç upowa˝nienie do
wyra˝enia zgody na odst´pstwo od
spe∏nienia dodatkowych warunków.”;
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21) w art. 48 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przepisy porzàdkowe obowiàzujàce na obszarze kolejowym, w pociàgach
i innych kolejowych pojazdach szynowych,
z uwzgl´dnieniem warunków funkcjonowania transportu kolejowego.”
Art. 70. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o s∏u˝bie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 i z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) w art. 27:
a) w ust. 1 wyrazy „przedsi´biorstwo paƒstwowe
«Polskie Koleje Paƒstwowe»” zast´puje si´ wyrazami „«Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna»”,
b) w ust. 2 wyrazy „przedsi´biorstwo paƒstwowe
«Polskie Koleje Paƒstwowe» Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” zast´puje si´ wyrazami „«Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna» — minister w∏aÊciwy do spraw transportu”.
Art. 71. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178
i z 2000 r. Nr 60, poz. 702) w art. 64 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:
„3) skreÊla si´ art. 17;”.
Art. 72. W ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów
administracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 162,
poz. 1115 i 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) skreÊla
si´ art. 148.
Art. 73. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz.1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215
oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19,
poz. 238 i Nr 56, poz. 678) w art. 42:
a) w ust. 1 w pkt 2 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem oraz dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) podmiotach wydzielonych z przedsi´biorstwa paƒstwowego «Polskie Koleje Paƒstwowe» w okresie od dnia 1 wrzeÊnia
1999 r. do dnia wpisu spó∏ki «Polskie Koleje
Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna» do rejestru
handlowego.”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Od dnia wpisu spó∏ki «Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna» do rejestru handlowego pracownikami kolejowymi, w rozumieniu ustawy, sà równie˝ pracownicy zatrudnieni w tej spó∏ce oraz w innych podmiotach
wydzielonych z tej spó∏ki na podstawie ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego «Polskie Koleje Paƒstwowe» (Dz. U. Nr 84, poz. 948).”

Poz. 948
Rozdzia∏ 11
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 74. 1. By∏emu pracownikowi kolejowemu pobierajàcemu emerytur´ lub rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, przyznanà na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin lub przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r.
o Êwiadczeniach z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144,
z 1989 r. Nr 35, poz.192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206,
z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r.
Nr 24, poz. 110 i Nr 100, poz. 461 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) albo przepisów ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz.U. Nr 162,
poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774,
Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r.
Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238 i Nr 56,
poz. 678), a tak˝e cz∏onkom rodziny tego pracownika
pobierajàcym po nim rent´ rodzinnà przyznanà na
podstawie wymienionych przepisów, przys∏uguje prawo do deputatu w´glowego w iloÊci 1800 kg w´gla kamiennego rocznie, w formie ekwiwalentu pieni´˝nego.
2. Za podstaw´ ustalenia wysokoÊci ekwiwalentu
pieni´˝nego, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje si´
przeci´tnà Êredniorocznà cen´ detalicznà 1000 kg w´gla kamiennego z roku poprzedzajàcego rok, w którym
ekwiwalent ma byç wyp∏acany, og∏aszanà przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego w terminie do
dnia 20 stycznia ka˝dego roku, w formie komunikatu,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, skorygowanà o przewidywany
w ustawie bud˝etowej Êrednioroczny wskaênik wzrostu cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.
3. Âwiadczenie okreÊlone w ust. 1 przys∏uguje równie˝ emerytowi lub renciÊcie, który pobiera emerytur´
lub rent´ z tytu∏u zatrudnienia w okresach równorz´dnych z okresami zatrudnienia na kolei, oraz osobie, której przyznano kolejowà emerytur´ lub rent´ w drodze
wyjàtku.
4. Prawo do deputatu w´glowego nie przys∏uguje
jednak emerytowi lub renciÊcie, je˝eli nie przys∏ugiwa∏o mu w okresie zatrudnienia, z tytu∏u którego powsta∏o prawo do emerytury lub renty.
5. Ekwiwalent pieni´˝ny, o którym mowa w ust. 1,
przyznaje i wyp∏aca w dwóch terminach wraz z wyp∏atà emerytury lub renty: w marcu — za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i we wrzeÊniu — za okres od 1 lipca
do 31 grudnia ka˝dego roku Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dotacji celowej z bud˝etu paƒstwa.
6. W przypadku przyznania emerytury lub renty po
terminie wyp∏aty ekwiwalentu pieni´˝nego, ekwiwalent nale˝ny od dnia przyznania emerytury lub renty do
koƒca pó∏rocznego okresu, o którym mowa w ust. 5,
wyp∏aca si´ ∏àcznie z pierwszà nale˝noÊcià z tytu∏u
emerytury lub renty.
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7. W przypadku przyznania renty rodzinnej po emerycie lub renciÊcie ekwiwalent pieni´˝ny z tytu∏u tej
renty przys∏uguje dopiero po up∏ywie okresu, za który
zosta∏ wyp∏acony emerytowi lub renciÊcie.
8. Emerytom lub rencistom przebywajàcym w domach pomocy spo∏ecznej ekwiwalent pieni´˝ny wyp∏aca si´ miesi´cznie wraz z wyp∏atà emerytury lub renty.
9. W przypadku gdy rent´ rodzinnà pobiera wi´cej
ni˝ jedna osoba, wszystkim tym osobom przys∏uguje
∏àcznie jeden ekwiwalent. W razie podzia∏u renty rodzinnej ekwiwalent pieni´˝ny ulega podzia∏owi w cz´Êciach równych, odpowiednio do liczby uprawnionych.
10. Emeryci i renciÊci nabywajà prawo do ekwiwalentu pieni´˝nego z dniem przyznania emerytury lub
renty.
11. Prawo do pobierania ekwiwalentu pieni´˝nego
ustaje lub ulega zawieszeniu wraz z ustaniem prawa do
emerytury lub renty.

Poz. 948

4. Niespe∏nienie warunków wymaganych do zmiany koncesji, o której mowa w ust. 1, powoduje jej wygaÊni´cie.
5. Niepodj´cie przez przedsi´biorc´, do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, dzia∏alnoÊci gospodarczej okreÊlonej w koncesji powoduje jej wygaÊni´cie z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, z mocy prawa. Organ koncesyjny
stwierdza z urz´du wygaÊni´cie koncesji.
6. Przedsi´biorca, o którym mowa w ust. 5, mo˝e
wystàpiç z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia wygaÊni´cia koncesji.
Art. 77. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu mo˝e czasowo zawiesiç w okresie do dnia 1 stycznia
2001 r. lub ograniczyç przedmiotowo i obszarowo
udzielanie koncesji ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e inny wa˝ny interes publiczny, og∏aszajàc o tym w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.

Art. 75. 1. Z dniem wpisu PKP SA do rejestru handlowego w∏aÊciwe organy koncesyjne okreÊlone odr´bnymi przepisami dokonajà przeniesienia na rzecz
tej spó∏ki uprawnieƒ wynikajàcych z koncesji otrzymanych przez PKP na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej polegajàcej na: zarzàdzaniu liniami kolejowymi,
wykonywaniu przewozów kolejowych osób i rzeczy,
obrocie energià elektrycznà, przesy∏aniu i dystrybucji
energii elektrycznej oraz Êwiadczeniu us∏ug telekomunikacyjnych.

Art. 78. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
og∏osi w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym oraz
w dzienniku o zasi´gu ogólnokrajowym liczb´ koncesji
i ich zasi´g terytorialny na zarzàdzanie liniami kolejowymi i wykonywanie przewozów kolejowych,
uwzgl´dniajàc specyfik´ przewozu osób i rzeczy.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do przeniesienia uprawnieƒ wynikajàcych z koncesji otrzymanych
przez apteki i hurtownie farmaceutyczne PKP na apteki
i hurtownie farmaceutyczne prowadzone przez
PKP SA.

1) okreÊlenie przedmiotu, zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej i obszaru, na który ma byç wydana koncesja,

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e do spó∏ek powsta∏ych w wyniku restrukturyzacji PKP SA, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, odpowiednio do ustalonego dla
nich zakresu i obszaru dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli spe∏niajà one warunki do otrzymania stosownych
koncesji.
4. Za przeniesienie uprawnieƒ z koncesji, o których
mowa w ust. 1—3, nie pobiera si´ op∏at.
Art. 76. 1. Przedsi´biorcy, którzy przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy otrzymali koncesj´ na podstawie
przepisów o transporcie kolejowym, wystàpià w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia jej w ˝ycie do organu
koncesyjnego z wnioskiem o zmian´ koncesji stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o transporcie kolejowym w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà. Do czasu wydania decyzji w tej sprawie
przedsi´biorca prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà
w dotychczasowym zakresie.
2. Niez∏o˝enie wniosku w terminie okreÊlonym
w ust. 1 powoduje wygaÊni´cie koncesji z mocy prawa.
3. Organ koncesyjny, w terminie 9 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, wyda decyzj´, o której mowa
w ust. 1.

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zawieraç:

2) szczególne warunki wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà ma byç wydana koncesja,
3) termin sk∏adania wniosków o udzielenie koncesji,
4) wymagane dokumenty i informacje dodatkowe.
3. Do wniosków z∏o˝onych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy ustawy, o której
mowa w art. 69, w tym przepisy dotyczàce treÊci wniosku o koncesj´.
Art. 79. 1. Ârodki finansowe na realizacj´ zadaƒ
okreÊlonych w art. 22 ust. 3 i ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 69, zostanà uwzgl´dnione w ustawie bud˝etowej w latach 2001—2005, w nast´pujàcych kwotach:
1) w roku 2001 — w kwocie 300 000 000 z∏,
2) w roku 2002 — w kwocie 500 000 000 z∏,
3) w roku 2003 — w kwocie 800 000 000 z∏,
4) w latach 2004—2005 — w kwocie co najmniej
800 000 000 z∏ rocznie.
2. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajà kwoty przeznaczone na nabywanie kolejowych pojazdów szynowych niezb´dnych dla realizacji zadaƒ okreÊlonych w ust. 1, w wysokoÊci nie mniejszej ni˝ 10% kwoty tych Êrodków. Szczegó∏owe warunki przekazania i wykorzystania tych Êrodków ustala
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umowa okreÊlona w art. 22 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 69.
3. Kolejowe pojazdy szynowe, o których mowa
w ust. 2, obejmujà wy∏àcznie nowe pojazdy nabywane
od krajowych przedsi´biorców — producentów kolejowych pojazdów szynowych, na podstawie umów
sprzeda˝y lub umów o oddanie kolejowych pojazdów
szynowych do odp∏atnego korzystania z prawem do
ich nabycia.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz krajowych przedsi´biorców — producentów kolejowych pojazdów szynowych, o których mowa
w ust. 3.
Art. 80. 1. W sprawach wszcz´tych na podstawie
przepisów art. 13a—13f ustawy, o której mowa w art.1
pkt 1, przed dniem wykreÊlenia PKP z rejestru przedsi´biorstw paƒstwowych, stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy.
2. W sprawach, o których mowa w art. 34—37,
wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy ustawy.
Art. 81. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do
dnia 31 grudnia 2006 r. PKP SA przeka˝e gminom niesprzedane, z powodu niez∏o˝enia pisemnych oÊwiadczeƒ woli, w trybie art. 43, przez osoby, o których mowa w art. 42, budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynale˝nej do
nich cz´Êci gruntu oraz towarzyszàcymi obiektami infrastruktury technicznej, zwane dalej „nieruchomoÊciami”.
2. Przekazaniu mogà podlegaç nieruchomoÊci,
w stosunku do których PKP SA w okresie, o którym mowa w ust. 1, z∏o˝y gminom w∏aÊciwym ze wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia tych nieruchomoÊci oÊwiadczenia
o zamiarze ich przekazania wraz z:
1) pe∏nymi odpisami z ksiàg wieczystych, urzàdzonych
dla
przekazywanych
nieruchomoÊci,
a w szczególnoÊci potwierdzajàcymi prawo przekazujàcego do gruntów oraz w∏asnoÊç po∏o˝onych na
nich budynków i innych urzàdzeƒ,
2) dokumentacjà budowy i dokumentacjà powykonawczà budynków i urzàdzeƒ, a tak˝e ksià˝kà
obiektu budowlanego, a w razie ich braku — inwentaryzacjà budynków i urzàdzeƒ,
3) informacjà o tym, kiedy i jakie remonty lub modernizacje zosta∏y w przekazanych obiektach przeprowadzone w okresie ostatnich 10 lat.
3. NieruchomoÊç mo˝e byç te˝ przekazana w razie
braku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
W tym przypadku gminie przys∏uguje roszczenie wobec przekazujàcego nieruchomoÊç o zwrot uzasadnionych kosztów sporzàdzenia inwentaryzacji budynków
i urzàdzeƒ wchodzàcych w sk∏ad nieruchomoÊci, której
nie wykonano do dnia przekazania nieruchomoÊci.
4. Przekazania nieruchomoÊci dokonuje si´ w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Poz. 948

5. JeÊli zosta∏y spe∏nione warunki, okreÊlone
w ust. 2, PKP SA przys∏uguje w stosunku do gminy
roszczenie o zawarcie umowy przekazania nieruchomoÊci. Roszczenie to przedawnia si´ z up∏ywem roku
od dnia z∏o˝enia gminie oÊwiadczenia wraz z wymaganymi dokumentami.
6. Sprawy, o których mowa w ust. 5, rozpoznaje sàd
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia nieruchomoÊci.
7. Przekazanie nieruchomoÊci jest nieodp∏atne i pomniejsza z dniem przekazania majàtek PKP SA, a tak˝e
kapita∏ zapasowy o wartoÊç bilansowà przekazywanego mienia, w nast´pnej kolejnoÊci mo˝e byç pomniejszony kapita∏ rezerwowy oraz kapita∏ rezerwowy z aktualizacji wyceny. Pomniejszenie kapita∏u zapasowego
i rezerwowego nast´puje z zachowaniem warunków
okreÊlonych w art. 427 § 4 i 5 Kodeksu handlowego.
8. Od dnia zawarcia umowy przechodzà na gmin´
wierzytelnoÊci zwiàzane z przekazywanymi nieruchomoÊciami, w tym wierzytelnoÊci z tytu∏u zaleg∏ych
czynszów.
9. Kaucje mieszkaniowe wniesione przez najemców przekazujàcy wyp∏aca gminie najpóêniej w dniu
zawarcia umowy w takiej wysokoÊci, w jakiej nale˝a∏oby je zwróciç najemcom w tym dniu.
10. Umowy najmu lokali mieszkalnych, mieszczàcych si´ w przekazanych gminie budynkach, przekszta∏cajà si´, z mocy prawa, z dniem przekazania —
w umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony. Do
umów tych majà zastosowanie przepisy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Art. 82. 1. Traci moc ustawa z dnia 6 lipca 1995 r.
o przedsi´biorstwie paƒstwowym „Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz. U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147,
poz. 687, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 591,
Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1120),
z zastrze˝eniem ust. 2, z wyjàtkiem art. 46a, który obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2000 r.
2. Do dnia wykreÊlenia PKP z rejestru przedsi´biorstw paƒstwowych PKP dzia∏a na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, o ile przepisy ustawy nie
stanowià inaczej.
Art. 83. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem :
1) rozdzia∏u 7, art. 65—67, art. 70, które wchodzà w ˝ycie w terminie, o którym mowa w art. 8 ust. 3,
2) art. 69 pkt 10, który wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2000 r.,
3) art. 69 pkt 9 i pkt 21 oraz art. 74, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.,
4) art. 71, który wchodzi w ˝ycie w terminie, o którym
mowa w art. 8 ust. 3, jednak nie wczeÊniej ni˝ dnia
2 stycznia 2001 r.
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