
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r.

o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego

„Polskie Koleje Państwowe”

(druk nr 861)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O FUNDUSZU KOLEJOWYM (Dz. U. z 2006 r. Nr 12,

poz. 61 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 966)

Art. 3.
1. Fundusz:

1) gromadzi środki finansowe na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy
linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii
kolejowych;

2) finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1.
2. (uchylony).
3. Środki Funduszu przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz

innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, a także na pokrycie kosztów emisji i
wykupu obligacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających
z wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których
mowa w art. 7 ust. 2.

<3a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od Polskich
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej „PKP SA”, przez Skarb
Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji
PKP Polskich Linii Kolejowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej „PKP PLK SA”.

3b. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie umowy zawartej
między Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw
transportu, a PKP SA. Wartość tych akcji określa się z uwzględnieniem wartości
nominalnej PKP PLK SA.

3c. Prawa i obowiązki z akcji, o których mowa w ust. 3a, objętych przez Skarb Państwa
w wyniku nabycia wykonuje minister właściwy do spraw transportu.>

4. Środki Funduszu w latach 2009-2015 przeznacza się na finansowanie lub
współfinansowanie przez samorządy województw, zwane dalej "województwami", zadań
w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do
przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług
publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
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5. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4, w danym roku budżetowym wynosi 100
mln zł, z zastrzeżeniem ust. 6. Środki te województwa otrzymują w częściach równych.

6. W 2009 r. wielkość środków na zadania określone w ust. 4 wynosi 200 mln zł.

<Art. 3a.
1. W 2012 r. środki Funduszu w kwocie 150 mln zł pochodzące z wpływów, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, będą przeznaczone na współfinansowanie zadań
własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych
przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług
publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym.

2. Udział województw w środkach, o których mowa w ust. 1, będzie proporcjonalny do
liczby udziałów objętych w spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o., zwanej dalej
„PR”, przez poszczególne województwa zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 33u ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.).

3. Sposób i terminy przekazania środków stanowiących udział województw w kwocie
150 mln zł, o której mowa w ust. 1, określą umowy zawarte między ministrem
właściwym do spraw transportu a marszałkami województw. W umowach mogą
zostać określone dodatkowe warunki przekazania tych środków dotyczące w
szczególności ich przeznaczenia.

Art. 3b.
1. W 2010 r. środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od

PKP SA przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw
transportu, udziałów w kapitale zakładowym PR objętych przez PKP SA w zamian
za wniesiony wkład niepieniężny w postaci nieruchomości niezbędnych do
prowadzenia działalności w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

2. Nabycie udziałów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy
zawartej między Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do
spraw transportu, a PKP SA, według wartości nominalnej tych udziałów.

Art. 3c.
1. W 2010 r. łączna wielkość wydatków z bieżących wpływów, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 1, na zadania określone w art. 3 ust. 3a i art. 3b ust. 1 wyniesie 500 mln zł.
2. W latach 2011–2014 wielkość wydatków z bieżących wpływów, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 1, na zadanie określone w art. 3 ust. 3a będzie wynosiła corocznie co
najmniej 700 mln zł, z wyjątkiem roku 2012, w którym będzie wynosiła co najmniej
350 mln zł.>

Art. 9.
[1. Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z

Bankiem Gospodarstwa Krajowego na okres od roku do lat sześciu.]
<1. Projekt Programu opracowuje minister właściwy do spraw transportu w

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz w
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porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na okres od roku do sześciu
lat.>

2. Program określa:
1) wykaz zadań w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej, ze

wskazaniem przewidywanej wysokości finansowania ze środków Funduszu oraz
pozostałych źródeł finansowania tych zadań;

2) wykaz poszczególnych kolejowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem
przewidywanej wysokości finansowania ze środków Funduszu oraz pozostałych
źródeł finansowania tych projektów;

3) wykaz zbędnych linii kolejowych przewidywanych do likwidacji, ze wskazaniem
przewidywanej wysokości finansowania ze środków Funduszu;

4) (uchylony);
5) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na finansowanie lub

współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów
kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na
podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w podziale na lata i
województwa.

<6) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie nabycia
od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA;

7) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych w 2012 r. na
współfinansowanie zadań własnych województw w zakresie organizowania
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie
umów o świadczenie usług publicznych, w podziale na województwa, jeżeli będą
przeznaczone na ten cel;

8) przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie nabycia od
PKP SA w 2010 r. przez Skarb Państwa udziałów w kapitale zakładowym PR.>

[3. Program zatwierdza Rada Ministrów.]
<3. Program zatwierdza Rada Ministrów w terminie do dnia 30 listopada roku

poprzedzającego dany rok budżetowy.>
<3a. Minister właściwy do spraw transportu zamieszcza na stronie internetowej urzędu

obsługującego tego ministra informację o zatwierdzeniu Programu przez Radę
Ministrów oraz o wysokości środków przeznaczonych na jego realizację, w tym na
zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 8.>

4. (uchylony).
5. Minister właściwy do spraw transportu może dokonać przesunięć środków Funduszu

pomiędzy zadaniami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w ramach limitu środków
określonego w Programie na te zadania, z zastrzeżeniem ust. 6. O dokonanych
przesunięciach minister właściwy do spraw transportu informuje Radę Ministrów oraz
Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 14 dni od dnia dokonania przesunięcia.

6. Przesunięcie środków, które powoduje zwiększenie wydatków na określone zadanie, nie
może być większe niż 20 % wartości kosztorysowej tego zadania.

7. Przesunięcia środków, o których mowa w ust. 5, nie wymagają zatwierdzenia zmiany
Programu przez Radę Ministrów.
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Art. 10.
<1.> Warunki finansowania ze środków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu w

odniesieniu do projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3, przewidzianych do
realizacji przez zarządców infrastruktury - określa się w umowach zawieranych przez
zarządców infrastruktury z ministrem właściwym do spraw transportu.

<2. Sposób wykorzystania środków, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 6 i 8, zostanie
określony w umowie zawartej przez ministra właściwego do spraw transportu z
PKP SA.>

[Art. 11.
Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu,
dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz zarządców infrastruktury w wysokości i
terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 10, oraz na rzecz województw
zgodnie z ustaleniami Programu dokonanymi na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 5.]

<Art. 11.
Bank Gospodarstwa Krajowego, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu,
dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz:

1) zarządców infrastruktury w wysokości i terminach wynikających z umów, o
których mowa w art. 10 ust. 1;

2) województw, zgodnie z ustaleniami Programu dokonanymi na podstawie art. 9
ust. 2 pkt 5 i 7; 

3) PKP SA, zgodnie z ustaleniami Programu dokonanymi na podstawie art. 9 ust.
2 pkt 6 i 8.>

USTAWA z dnia 8 września 2000 r. O KOMERCJALIZACJI, RESTRUKTURYZACJI I

PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO „POLSKIE KOLEJE

PAŃSTWOWE” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.)

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

1) budżetu państwa, w przypadku gdy zbycia dokonuje minister właściwy do spraw
transportu;

2) PKP SA, w przypadku gdy zbycia dokonuje PKP SA na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez ministra właściwego do spraw transportu;

3) zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy zagranicznej;
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4) spółki, której akcje lub udziały są zbywane, na podstawie umowy zawartej pomiędzy
tą spółką a zbywającym.

<Art. 20d.
1. Środki ze zbycia akcji lub udziałów pomniejszone o wpłatę, o której mowa w art. 63

ust. 2, PKP SA przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez
Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, wraz z oprocentowaniem są przeznaczane na
spłatę zobowiązań PKP SA wynikających z:

1) obligacji, kredytów lub pożyczek, objętych poręczeniem lub gwarancją Skarbu
Państwa;

2) obligacji, kredytów lub pożyczek przeznaczonych na spłatę poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa zobowiązań PKP SA;

3) wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń
udzielonych za zobowiązania PKP SA.

3. W przypadku wykonania przez PKP SA wszystkich swoich zobowiązań, o których
mowa w ust. 2, pozostałe na rachunku środki mogą być przeznaczone przez PKP SA
na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, utworzonych na podstawie
przepisów art. 14, 15 i 19, z przeznaczeniem na rozwój tych spółek.>

Art. 32.
1. PKP SA w latach 2001-2004 wyemituje obligacje na podstawie przepisów o obligacjach o

wartości nominalnej do 6.000.000.000 zł.
2. Środki pochodzące z emisji obligacji, o których mowa w ust. 1, o wartości nominalnej do

3.900.000.000 zł mogą być przeznaczone, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 13, wyłącznie na:
1) w pierwszej kolejności - spłatę kredytów lub pożyczek wraz z odsetkami od tych

kredytów lub pożyczek oraz innymi kosztami, o których mowa w ust. 6,
2) świadczenia przedemerytalne dla osób zwolnionych z PKP w 2000 r., wypłacane w

latach 2000-2001, jednorazowe odprawy pieniężne dla pracowników zwalnianych w
latach 2000-2002 z podmiotów wymienionych w art. 48, jednorazowe szkolenia,
doradztwo zawodowe i społeczne dla pracowników, o których mowa w art. 56 ust. 1,
oraz świadczenia socjalne z tytułu udzielonego urlopu kolejowego - w kwocie do
1.100.000.000 zł,

3) spłatę zobowiązań oraz zapewnienie ciągłości procesu eksploatacyjnego, w tym
zakup materiałów i usług, zakupy i remonty kolejowych pojazdów szynowych,
modernizację urządzeń związanych z ruchem kolejowym i bezpieczeństwem ruchu
kolejowego, w tym inwestycje - w kwocie do 1.450.000.000 zł, w tym:

a) spłatę zobowiązań wobec przedsiębiorstw utworzonych z zakładów i jednostek
organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1 lipca 1991 r. do dnia
31 grudnia 1993 r. oraz zakup usług od tych przedsiębiorstw - w kwocie do
450.000.000 zł,

b) spłatę zobowiązań wobec przedsiębiorstw energetycznych oraz zakup energii i
paliwa trakcyjnego - w kwocie do 300.000.000 zł,
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c) spłatę zobowiązań eksploatacyjnych i inwestycyjnych związanych z
modernizacją urządzeń ruchu kolejowego i bezpieczeństwem tego ruchu oraz
zakupy kolejowych pojazdów szynowych - w kwocie do 700.000.000 zł,

4) pokrycie zobowiązań głównych według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. z tytułu
zobowiązań publicznoprawnych oraz zakupu materiałów i usług, w szczególności
leków i środków opatrunkowych jednostek kolejowej służby zdrowia, wydzielonych
z PKP w celu utworzenia z nich samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej - w kwocie do 45.000.000 zł,

5) pokrycie kosztów usług świadczonych przez doradców prywatyzacyjnych dla PKP
SA - w kwocie do 6.000.000 zł,

6) pokrycie kosztów emisji obligacji, z wyjątkiem kosztów wykupu obligacji oraz
płatności z tytułu odsetek lub dyskonta,

7) spłatę zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części
finansowanej przez ubezpieczonych oraz ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami
- w kwocie do 420.000.000 zł,

8) dofinansowanie deficytowych regionalnych przewozów pasażerskich
wykonywanych przez PKP lub PKP SA albo spółki utworzone przez PKP lub PKP
SA.

3. Wydatki na realizację celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-8, mogą być poniesione
wyłącznie w zakresie, w jakim realizacja tych celów nie została sfinansowana środkami z
kredytów lub pożyczek, o których mowa w ust. 6.

4. W razie niewykorzystania środków finansowych w ramach poszczególnych zadań
określonych w ust. 2 pkt 2-8, upoważnia się ministra właściwego do spraw transportu, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do ich
przesuwania w ramach tych zadań.

5. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może
udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań PKP
SA wynikających z obligacji.

5a. Emisja obligacji oraz zaciąganie kredytów lub pożyczek, o których mowa w ust. 6,
przekraczająca kwotę 3.900.000.000 zł, wymaga zgody ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.

5b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przed wyrażeniem zgody, o której
mowa w ust. 5a, dokona oceny zasadności takiej emisji, kosztów jej obsługi oraz
możliwości spłaty przez PKP SA zobowiązań powstałych z tytułu emisji obligacji, ze
szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania spłaty tych zobowiązań, w tym
przychodów z prywatyzacji spółek, o których mowa w art. 14 i art. 19.

5c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie może wyrazić zgody, o której
mowa w ust. 5a, jeżeli po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 5b, wynikać będzie, że
PKP SA nie będzie w stanie wykonać zobowiązań z tytułu emisji obligacji objętych
poręczeniami lub gwarancjami Skarbu Państwa.

6. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może
udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, poręczenia lub gwarancji spłaty za PKP lub PKP SA
kredytu lub pożyczki i związanych z nimi odsetek albo gwarancji spłaty kredytu lub
pożyczki, udzielonych przez bank będący nierezydentem lub zagraniczną instytucję
finansową, wraz z odsetkami od tego kredytu lub pożyczki oraz innymi kosztami, jeżeli
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wymagają tego zasady lub zwyczaje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację
celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-8.

7. PKP lub PKP SA występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z
wnioskiem o udzielenie poręczenia lub gwarancji w przypadkach, o których mowa w ust.
5 i ust. 6.

8. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, mogą być udzielone do
wysokości 100% wysokości kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją oraz do wysokości
100% odsetek od tej kwoty wraz z innymi kosztami, jeżeli wymagają tego zasady lub
zwyczaje międzynarodowe.

9. Łączna kwota kredytów lub pożyczek, o których mowa w ust. 6, nie może przekroczyć
kwoty 3.000.000.000 zł.

10. Jeżeli kredyt lub pożyczka, o których mowa w ust. 6, udzielone przez bank będący
nierezydentem lub zagraniczną instytucję finansową, na cele określone w ust. 2 pkt 2-8,
jest kredytem lub pożyczką o terminie spłaty dłuższym niż 2 lata, to wartość nominalna
obligacji przewidzianych do emisji, o której mowa w ust. 1, ulega pomniejszeniu o kwotę
kapitału kredytu lub pożyczki objętych poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa.

11. Łączne wydatki na finansowanie celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-8, ponoszone ze
źródeł, o których mowa w ust. 1 lub w ust. 6, nie mogą przekroczyć kwoty 3.900.000.000
zł, a w przypadku wyrażenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
zgody, o której mowa w ust. 5a, kwoty 6.000.000.000 zł.

12. Środki pochodzące z emisji obligacji będą przechowywane na, specjalnie otwartym w tym
celu, oprocentowanym rachunku bankowym PKP SA w Banku Gospodarstwa
Krajowego. Umowa rachunku bankowego wymaga akceptacji ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.

13. Ze środków pochodzących z emisji obligacji, o których mowa w ust. 1, oraz kredytów lub
pożyczek, o których mowa w ust. 6, mogą być spłacone kredyty lub pożyczki wraz z
odsetkami od tych kredytów lub pożyczek i innymi kosztami, udzielone PKP przez banki
lub zagraniczne instytucje finansowe, przeznaczone na realizację celów, o których mowa
w ust. 2 pkt 2-7.

14. Umowę poręczenia lub gwarancji oraz umowę o udzielenie poręczenia lub gwarancji
podpisuje, w imieniu Skarbu Państwa, z upoważnienia Rady Ministrów, minister
właściwy do spraw finansów publicznych.

15. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczenia lub gwarancji stanowi
w szczególności przewłaszczenie akcji lub udziałów w spółkach, o których mowa w art.
14, 15 i art. 19, na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego
do spraw finansów publicznych.

16. Do czasu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 15, zabezpieczenie
wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczenia lub gwarancji mogą stanowić w
szczególności weksle własne in blanco, wystawione przez PKP lub PKP SA, lub akt
notarialny, w którym PKP lub PKP SA podda się egzekucji na rzecz Skarbu Państwa w
zakresie wynikającym z poręczenia lub gwarancji.

[17. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, spośród spółek, o których
mowa w art. 14, 15 lub art. 19, spółki, których akcje i udziały zostaną przeznaczone na
zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i gwarancji, o których
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mowa w ust. 5 i ust. 6; wartość ustanowionych zabezpieczeń określa się z
uwzględnieniem wartości księgowej spółek.]

<17. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, spośród spółek, o
których mowa w art. 14, 15 lub 19, spółki, których akcje i udziały zostaną
przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu poręczeń i
gwarancji, o których mowa w ust. 5 i 6; wartość ustanowionych zabezpieczeń
określa się z uwzględnieniem wartości księgowej spółek, a w przypadku spółki PLK
SA z uwzględnieniem wartości nominalnej jej akcji.>

18. (uchylony).

Art. 39.
1. PKP SA gospodaruje mieniem, w szczególności przez wnoszenie do spółek, sprzedaż,

oddawanie do odpłatnego korzystania w drodze umów prawa cywilnego, a także przez
zbywanie mienia zbędnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Gospodarowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi regulują przepisy
rozdziału 7 oraz przepisy art. 81.

3. Mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność
jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami
infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie
transportu.

4. Mienie, którego zagospodarowanie, na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2, nie jest
możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać
zlikwidowane lub przekazane nieodpłatnie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu
terytorialnego lub państwowym jednostkom organizacyjnym.

5. PKP SA może pomniejszyć kapitał zapasowy o wartość księgową netto przekazywanego
mienia w postaci środków trwałych.

<Art. 39a.
1. W 2010 r. PKP SA wniesie w formie wkładu niepieniężnego do spółki Przewozy

Regionalne sp. z o.o., zwanej dalej „PR”, nieruchomości niezbędne do prowadzenia
działalności w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, określone uchwałą
walnego zgromadzenia PKP SA, według wartości skorygowanej aktywów netto.

2. Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu,
nabędzie ze środków, o których mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2009 r. Nr 115,
poz. 966 oraz z 2010 r. Nr ..., poz. ...), od PKP SA udziały objęte w kapitale
zakładowym PR w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, o którym mowa w ust.
1, w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego
w PR z tytułu wniesienia tego wkładu.

3. Z dniem nabycia przez Skarb Państwa od PKP SA udziałów w kapitale zakładowym
PR podlegają one nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz samorządów województw
proporcjonalnie do liczby objętych przez nie udziałów w PR zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 33u ust. 3 ustawy.
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4. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie po nabyciu przez Skarb
Państwa udziałów w kapitale zakładowym PR, w formie pisemnej, zawiadomi
zarządy województw o dniu objęcia przez samorządy województw udziałów w
kapitale zakładowym PR i liczbie tych udziałów oraz informację o tym poda do
publicznej wiadomości w formie komunikatu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.>


