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Poz. 624

624
USTAWA
z dnia 25 kwietnia 2008 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 komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstwa paƒstwowego „Polskie Koleje Paƒstwowe”
(Dz. U. Nr 84, poz. 948, z póên. zm.1)) po rozdziale 4a
dodaje si´ rozdzia∏y 4b i 4c w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 4b
Rekompensata dla PKP Przewozy Regionalne
sp. z o.o. z tytu∏u wykonywania przewozów
pasa˝erskich w ramach obowiàzku Êwiadczenia
us∏ug publicznych w okresie
od dnia 1 paêdziernika 2001 r.
do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Art. 33m. 1. Skarb Paƒstwa reprezentowany przez
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu przeka˝e PKP Przewozy Regionalne
sp. z o.o., zwanej dalej „PKP PR”, tytu∏em rekompensaty za straty poniesione
przez PKP PR w zwiàzku z wykonywaniem przewozów pasa˝erskich w ramach
obowiàzku Êwiadczenia us∏ug publicznych w okresie od dnia 1 paêdziernika
2001 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. dotacj´ w kwocie 2 160 000 000 z∏, przy czym
kwota:
1) 500 000 000 z∏ zostanie przekazana —
w terminie do dnia 31 lipca 2008 r.;
2) 883 000 000 z∏ zostanie przekazana
w równych transzach miesi´cznych —
w terminie do dnia 30 listopada
2008 r.;

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, stanowi
zaspokojenie wszelkich roszczeƒ PKP PR
o wyp∏at´ rekompensaty w zwiàzku z wykonywaniem przewozów pasa˝erskich
w ramach obowiàzku Êwiadczenia us∏ug
publicznych.
Art. 33o. PKP PR najpóêniej nast´pnego dnia roboczego po otrzymaniu Êrodków finansowych,
o których mowa w art. 33m ust. 1, dokona sp∏aty zobowiàzaƒ okreÊlonych
w art. 33n ust. 1 w kwocie otrzymanej z bud˝etu paƒstwa.
Art. 33p. Ârodki pieni´˝ne, o których mowa
w art. 33m, nie podlegajà egzekucji ani nie
mogà stanowiç przedmiotu zabezpieczenia
roszczeƒ.
Rozdzia∏ 4c

3) 777 000 000 z∏ zostanie przekazana —
w terminie do dnia 30 listopada
2009 r.

Zasady udzielenia PKP SA po˝yczek na podwy˝szenie
kapita∏u zak∏adowego PLK SA oraz przeniesienie
udzia∏ów PKP PR na rzecz samorzàdów województw

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, mogà
byç przekazywane zgodnie ze szczegó∏owym harmonogramem okreÊlonym
w umowie zawartej mi´dzy ministrem
w∏aÊciwym
do
spraw
transportu
a PKP PR.

Art. 33r. 1. PKP SA otrzyma z bud˝etu paƒstwa
w 2008 r. i w 2009 r., na zasadach okreÊlonych w ustawie, po˝yczki w ∏àcznej kwocie 1 860 000 000 z∏, z tym ˝e po˝yczk´
w kwocie:

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1, zwi´kszajà kapita∏ zapasowy PKP PR.
———————
1)

Art. 33n. 1. Dotacja, o której mowa w art. 33m ust. 1,
przeznaczona jest na sp∏at´ zobowiàzaƒ
PKP PR powsta∏ych w zwiàzku z wykonywaniem przewozów pasa˝erskich w ramach obowiàzku Êwiadczenia us∏ug publicznych, z tym ˝e kwota 300 000 000 z∏
z kwoty okreÊlonej w art. 33m ust. 1 pkt 3
przeznaczona jest na sp∏at´ po˝yczek
udzielonych PKP PR przez PKP SA na dofinansowanie regionalnych przewozów
pasa˝erskich wykonywanych w ramach
obowiàzku Êwiadczenia us∏ug publicznych.

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6,
poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315
i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157,
poz. 1119.

1) 1 383 000 000 z∏ — w terminie do dnia
30 wrzeÊnia 2008 r.;
2) 477 000 000 z∏ — w terminie do dnia
30 wrzeÊnia 2009 r.
2. Po˝yczki, o których mowa w ust. 1, zostanà udzielone na podstawie umów zawartych w 2008 r. i w 2009 r. pomi´dzy Skarbem Paƒstwa reprezentowanym przez
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych a PKP SA.
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3. Po˝yczki, o których mowa w ust. 1, mogà
zostaç przekazane PKP SA w ratach.
Pierwsza rata ka˝dej z po˝yczek nie mo˝e
stanowiç mniej ni˝ 35 % kwot okreÊlonych odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2, a ich
przekazanie powinno nastàpiç nie póêniej
ni˝ do dnia 30 czerwca odpowiednio
2008 r. i 2009 r.
4. Umowy, o których mowa w ust. 2, okreÊlà
w szczególnoÊci terminy przekazywania rat
po˝yczek, wysokoÊç odsetek, terminy
i sposób zwrotu po˝yczek wraz z odsetkami
oraz innymi kosztami z nimi zwiàzanymi.
Art. 33s. 1. PKP SA niezw∏ocznie przeznaczy Êrodki
finansowe uzyskane z po˝yczek, o których
mowa w art. 33r, na podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego PLK SA.
2. PLK SA przeznaczy Êrodki finansowe uzyskane w wyniku podwy˝szenia kapita∏u
zak∏adowego na realizacj´ inwestycji wynikajàcych z umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych, przygotowanie i realizacj´
inwestycji obejmujàcych linie kolejowe
o znaczeniu paƒstwowym, a tak˝e na remont i utrzymanie infrastruktury kolejowej w celu zmniejszenia kosztów i wysokoÊci op∏at za korzystanie z niej.
Art. 33t. 1. Wykonanie zobowiàzaƒ PKP SA z tytu∏u
po˝yczek, o których mowa w art. 33r
ust. 1, wraz z odsetkami oraz innymi kosztami z nimi zwiàzanymi nastàpi w terminach okreÊlonych w umowach, o których
mowa w art. 33r ust. 2, jednak nie póêniej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2009 r.
2. Zobowiàzania PKP SA z tytu∏u udzielonych po˝yczek, o których mowa
w art. 33r ust. 1, wraz z odsetkami oraz innymi kosztami z nimi zwiàzanymi mogà
byç równie˝ uregulowane poprzez przeniesienie na rzecz Skarbu Paƒstwa:
1) wszystkich udzia∏ów PKP SA w PKP PR;
2) w pozosta∏ej cz´Êci odpowiedniej iloÊci akcji PKP SA w PLK SA.
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4. Przeniesienie udzia∏ów lub akcji, o których mowa w ust. 2, nastàpi na podstawie
umów zawartych pomi´dzy Skarbem
Paƒstwa reprezentowanym przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych a PKP SA.
5. Wykonanie zobowiàzaƒ PKP SA w sposób,
o którym mowa w ust. 2, nastàpi wed∏ug
wartoÊci nominalnej udzia∏ów lub akcji.
6. Prawa i obowiàzki z udzia∏ów i akcji obj´tych przez Skarb Paƒstwa wykonuje minister w∏aÊciwy do spraw transportu.
7. Z dniem wykonania zobowiàzaƒ, o których mowa w ust. 1, zobowiàzania PKP SA
zwiàzane z po˝yczkami wygasajà.

Art. 33u. 1. Nale˝àce do Skarbu Paƒstwa udzia∏y
w kapitale zak∏adowym PKP PR obejmujà
samorzàdy województw w dniu nabycia
przez Skarb Paƒstwa wszystkich udzia∏ów w kapitale zak∏adowym PKP PR, nie
wczeÊniej jednak ni˝ w dniu wejÊcia w ˝ycie przepisów wydanych na podstawie
ust. 3.
2. Samorzàdy województw obejmà udzia∏y
w kapitale zak∏adowym PKP PR w liczbie
okreÊlonej w przepisach wydanych na
podstawie ust. 3.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, liczb´ udzia∏ów w kapitale zak∏adowym PKP PR obj´tych przez poszczególne samorzàdy województw, bioràc pod uwag´ powierzchni´ województw, liczb´ ich mieszkaƒców i d∏ugoÊç linii kolejowych na ich terenie, wed∏ug danych G∏ównego Urz´du Statystycznego na dzieƒ 31 grudnia 2006 r.,
oraz Êrednià prac´ eksploatacyjnà rozumianà jako iloczyn liczby pociàgów i liczby przebytych przez nie kilometrów w zakresie regionalnych przewozów pasa˝erskich wykonywanych w ostatnich 3 latach kalendarzowych.

3. Warunkiem
wykonania
zobowiàzaƒ
w sposób, o którym mowa w ust. 2, jest:

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
niezw∏ocznie zawiadomi zarzàdy województw o dniu obj´cia przez samorzàdy
województw udzia∏ów w spó∏ce PKP PR.

1) wykonanie w terminie okreÊlonym
w umowie zawartej w 2008 r., o której
mowa w art. 33r ust. 2, czynnoÊci niezb´dnych do przeprowadzenia przed
obj´ciem przez samorzàdy województw udzia∏ów w kapitale zak∏adowym PKP PR, wskazanych w tej umowie;

5. W terminie 30 dni od dnia, o którym mowa w ust. 1, Zarzàd PKP PR zwo∏a pierwsze po zmianie w∏aÊciciela spó∏ki zgromadzenie wspólników, informujàc o tym
jednoczeÊnie ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu.

2) sp∏ata po˝yczki, o której mowa
w art. 33r ust. 1 pkt 1, poprzez przeniesienie na rzecz Skarbu Paƒstwa udzia∏ów PKP PR lub akcji PLK SA.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu
zwo∏a niezw∏ocznie pierwsze zgromadzenie wspólników PKP PR, jeÊli zarzàd
spó∏ki nie zwo∏a go w terminie okreÊlonym w ust. 5.
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7. W przypadku zbywania udzia∏ów w kapitale zak∏adowym PKP PR wspólnikom tej
spó∏ki przys∏uguje prawo pierwokupu.
W razie niezrealizowania prawa pierwokupu przez wspólników prawo pierwokupu przys∏uguje Skarbowi Paƒstwa.
Szczegó∏owe zasady oraz terminy wykonywania prawa pierwokupu przez
wspólników i Skarb Paƒstwa okreÊli
umowa spó∏ki.”.

Poz. 624

Art. 2. Dotacja, o której mowa w art. 33m ustawy
wymienionej w art. 1, wyp∏acana jest ze Êrodków,
o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu làdowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23,
poz. 136).
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

