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1086
USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego 
„Polskie Koleje Paƒstwowe”.

Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komer-
cjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´bior-
stwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 18: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na dokonanie czynnoÊci prawnych w zakre-
sie rozporzàdzania sk∏adnikami majàtku
trwa∏ego w rozumieniu przepisów o rachun-
kowoÊci lub oddania tych sk∏adników do ko-
rzystania innym podmiotom na podstawie
umów prawa cywilnego, których przedmiot
przekracza wartoÊç ksi´gowà netto 50 000
euro, przeliczonà wed∏ug okreÊlonego przez
Narodowy Bank Polski kursu Êredniego euro
z dnia z∏o˝enia wniosku, PKP SA i PLK SA sà
obowiàzane uzyskaç zgod´ ministra w∏aÊci-
wego do spraw transportu.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do procedury wyra˝ania zgody okreÊlonej

w ust. 2  nie stosuje si´ art. 5 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒ-
stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115,
poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz
z 2001 r. Nr 4, poz. 26).”;

2) w art. 20 w ust. 1 po wyrazie „Statuty” dodaje si´
wyrazy „oraz umowy”;

3) w art. 40 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „lub oddanie
mienia do odp∏atnego korzystania innym podmio-
tom”;

4) w art. 44:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprzeda˝ lokalu mieszkalnego nast´puje po
cenie ustalonej na zasadach okreÊlonych

w przepisach o gospodarce nieruchomoÊcia-
mi, pomniejszonej o:
1) 6% — za ka˝dy rok pracy najemcy w PKP

albo PKP i PKP SA ∏àcznie,
2) oraz 3% — za ka˝dy rok najmu mieszkania

od PKP albo PKP i PKP SA ∏àcznie,
— nie wi´cej jednak ni˝ o 95%.”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Je˝eli osobà uprawnionà jest emeryt, renci-

sta lub wdowa (wdowiec) po niej, to korzy-
sta on (ona) z obni˝ki 95% ceny.”;

5) po art. 78 dodaje si´ art. 78a w brzmieniu:
„Art. 78a. 1. Spó∏ki utworzone przez PKP do dnia,

w którym skuteczny sta∏ si´ wpis PKP SA
do rejestru handlowego, mogà za zgodà
ministra w∏aÊciwego do spraw transpor-
tu prowadziç jednoczeÊnie dzia∏alnoÊç
w zakresie wykonywania przewozów ko-
lejowych i zarzàdzania liniami kolejowy-
mi o znaczeniu lokalnym, gdy jest to uza-
sadnione wa˝nym interesem spo∏ecz-
nym lub gospodarczym.

2. Do przekazania mienia spó∏kom,
o których mowa w ust. 1, w tym linii
kolejowych oraz innych nieruchomo-
Êci niezb´dnych do zarzàdzania linia-
mi kolejowymi, stosuje si´ odpowied-
nio zasady, warunki i tryb okreÊlone
w art. 17.”

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje si´ do post´powaƒ
w sprawach okreÊlonych w art. 41—47 ustawy, o której
mowa w art. 1, wszcz´tych i niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 25 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116,

poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474 i Nr 49, poz. 509)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:


