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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 5 stycznia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad podzia∏u uprawnionych pracowników na grupy ze wzgl´du na okresy zatrud-
nienia w przedsi´biorstwie paƒstwowym „Polskie Koleje Paƒstwowe” i w spó∏ce „Polskie Koleje Paƒstwowe
Spó∏ka Akcyjna” i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu W∏asnoÊci Pracowniczej 

przypadajàcych na ka˝dà z tych grup.

Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒ-
stwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Uprawnieni pracownicy nabywajà jednostki
uczestnictwa w Funduszu W∏asnoÊci Pracowniczej,
zwane dalej „jednostkami uczestnictwa”, w ramach
grup wyodr´bnionych ze wzgl´du na okres zatrudnie-
nia w przedsi´biorstwie paƒstwowym „Polskie Koleje
Paƒstwowe”, zwanym dalej „PKP”, i w spó∏ce „Polskie
Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna”, zwanej dalej „PKP
SA”.

§ 2. Ustala si´ nast´pujàce grupy uprawnionych
pracowników wyodr´bnione ze wzgl´du na nast´pujà-
ce okresy zatrudnienia:

1) I — do 1 roku,

2) II — powy˝ej 1 roku do 3 lat,

3) III — powy˝ej 3 lat do 5 lat,

4) IV — powy˝ej 5 lat do 10 lat,

5) V — powy˝ej 10 lat do 15 lat,

6) VI — powy˝ej 15 lat do 20 lat,

7) VII — powy˝ej 20 lat do 25 lat,

8) VIII — powy˝ej 25 lat.

§ 3. 1. Zarzàd PKP SA w porozumieniu ze zwiàzka-
mi zawodowymi dzia∏ajàcymi w spó∏ce okreÊli liczb´
jednostek uczestnictwa przypadajàcà na uprawnione-
go pracownika w ka˝dej grupie, z tym ˝e liczba jedno-
stek uczestnictwa powinna wzrastaç proporcjonalnie
do okresów zatrudnienia, o których mowa w § 2, 
i zawieraç si´ w przedziale 1—14 jednostek uczestnic-
twa.

2. W ka˝dej z grup, o których mowa w § 2, liczba
jednostek uczestnictwa przypadajàca na uprawnione-
go pracownika jest równa.

§ 4. 1. PKP SA niezw∏ocznie po uzyskaniu skutecz-
nego wpisu do rejestru handlowego wezwie uprawnio-
nych pracowników do z∏o˝enia w terminie 6 miesi´cy
oÊwiadczeƒ o zamiarze uczestniczenia w Funduszu
W∏asnoÊci Pracowniczej, okreÊlonych w art. 62 ust. 3
ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2000 r. o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒ-
stwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”, zwanej dalej
„ustawà”.

2. Wezwania dokonuje si´ przez og∏oszenie
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim, a tak˝e w dzien-
nikach lokalnych oraz poprzez wywieszenie og∏oszenia
w siedzibie spó∏ki i we wszystkich jednostkach organi-
zacyjnych PKP SA, jak równie˝ w siedzibach przedsi´-
biorców utworzonych lub wspó∏utworzonych przez
PKP.

§ 5. 1. W oÊwiadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1,
uprawniony pracownik oÊwiadcza, ˝e nie korzysta∏
z prawa do nieodp∏atnego nabycia akcji Skarbu Paƒ-
stwa na podstawie odr´bnych przepisów.

2. Do oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 1,
uprawniony pracownik do∏àcza uwierzytelnionà kopi´
Êwiadectwa pracy uzyskanego w PKP lub zaÊwiadcze-
nie potwierdzajàce okresy zatrudnienia wydane przez:

1) PKP SA,

2) podmioty utworzone lub wspó∏utworzone przez
PKP przed dniem, w którym sta∏o si´ skuteczne wy-
kreÊlenie PKP z rejestru przedsi´biorstw paƒstwo-
wych — w przypadku uprawnionych pracowników,
o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.

3. Na równi z zaÊwiadczeniem, o którym mowa
w ust. 2, traktuje si´ decyzj´ o przyznaniu kolejowej
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emerytury lub renty, której uwierzytelnionà kopi´ do∏à-
cza si´ do oÊwiadczenia.

§ 6. Liczb´ uprawnionych pracowników oraz zali-
czenie ich do jednej z grup, o których mowa w § 2, Za-
rzàd PKP SA ustala na podstawie oÊwiadczeƒ, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 1.

§ 7. 1. Zarzàd PKP SA sporzàdza list´ uprawnionych
pracowników obejmujàcà wszystkie osoby wymienio-
ne w art. 62 ust. 1 ustawy, które z∏o˝y∏y oÊwiadczenia
o zamiarze uczestniczenia w Funduszu W∏asnoÊci Pra-
cowniczej, i udost´pnia jà do wiadomoÊci uprawnio-
nym pracownikom.

2. Ostatecznà list´ uprawnionych pracowników
sporzàdza Zarzàd PKP SA po rozpatrzeniu wniesionych
reklamacji.

§ 8. Na podstawie ustaleƒ, o których mowa 
w § 2—7, Zarzàd PKP SA okreÊla liczb´ jednostek
uczestnictwa przypadajàcà na ka˝dà z grup oraz liczb´
jednostek uczestnictwa ogó∏em.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem § 4, który wcho-
dzi w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia 2001 r.
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