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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                   VI kadencja 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 
 

ORAZ KOMISJI SKARBU PAŃSTWA 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o komercjalizacji, restrukturyzacji            
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe”(druk nr 3239). 

 

Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował  w dniu 13 lipca 2010 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Infrastruktury  oraz Komisji Skarbu Państwa do pierwszego czytania. 

Komisje: Infrastruktury  oraz Skarbu Państwa po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy  na posiedzeniach w dniach 4 sierpnia i 21 

października 2010 r.    

 
wnoszą: 
 
 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy  załączony projekt ustawy. 
 
 

Warszawa, dnia 21 października 2010 r. 

 

 Przewodniczący Komisji                                                           Przewodniczący  Komisji 

       Skarbu Państwa                                                                                Infrastruktury 

 

/-/Tadeusz Aziewicz                                                                /-/ Zbigniew Rynasiewicz 

                                                Sprawozdawca 

                                              

                                            /-/ Elżbieta Pierzchała 
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Projekt  

 

 

USTAWA 

z dnia                        2010 r. 

 

o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji  
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz niektórych 

innych ustaw1)  

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyza-
cji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 
948, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 18c dodaje się art. 18d w brzmieniu: 

„Art. 18d. 1. PKP SA, na wniosek gminy i za zgodą ministra właściwego do 
spraw transportu, może przenieść w drodze umowy na gminę 
prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nierucho-
mości wraz z usytuowanymi na niej budynkami dworców kolejo-
wych w granicach niezbędnych do prawidłowego z nich korzy-
stania, na zasadach określonych w ust. 3. Zgoda ministra właści-
wego do spraw transportu jest zgodą, o której mowa w art. 18 ust. 
2. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do nieruchomości na których są 
usytuowane dworce kolejowe, jeżeli znajdują się one w zasięgu 
terytorialnym kolejowych przejść granicznych.  

3. Wniosek gminy powinien zawierać oświadczenie właściwych jej 
organów o przyjęciu zobowiązania tej jednostki do: 

1) wykonania, w określonym terminie, przebudowy lub remontu 
dworca kolejowego; 

2) zapewnienia, na podstawie umowy, spółkom prowadzącym 
działalność w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich 
możliwości i warunków obsługi przewozu osób, w szczegól-
ności pomieszczeń poczekalni, kas biletowych i parkingów, a 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym oraz ustawę 

z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624 i Nr 206, poz. 
1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 686. 
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także pomieszczeń dla urządzeń przeznaczonych do prowa-
dzenia ruchu kolejowego i ich obsługi. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa termin i zakres przebu-
dowy lub remontu dworca kolejowego oraz zakres odpowiedzial-
ności gminy za niewykonanie przebudowy lub remontu w termi-
nie. 

5. Gmina, która nabyła prawo własności nieruchomości albo prawo 
użytkowania wieczystego, o których mowa w ust. 1, wraz 
z lokalami mieszkalnymi, które zajmują osoby określone w art. 
42 ust. 1, stosuje do sprzedaży tych lokali odpowiednio przepisy 
art. 43–46.  

6. Zobowiązania PKP SA z tytułu podatku od nieruchomości wobec 
gminy wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną wy-
gasają z dniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, do wy-
sokości nieprzekraczającej wartości rynkowej nieruchomości 
ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.3)). 

7. Właściwy organ podatkowy, w związku z zawarciem umowy, o 
której mowa w ust. 1, wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie 
zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 6. 

8. Do decyzji, o której mowa w ust. 7, stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60, z późn. zm.4)).”; 

2) w art. 24a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do restrukturyzacji finansowej zobowiązań PKP SA wobec budżetu pań-
stwa, z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 22, stosuje się przepisy 
art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z zastrze-
żeniem art. 17 i art. 24b–24d.”; 

3) po art. 24a dodaje się art. 24b – 24d w brzmieniu: 

„Art. 24b. 1. Zobowiązania PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych, powstałe w rozliczeniu za lata 2011 – 2015, podlegają 
zapłacie w drodze przeniesienia własności akcji PLK SA, na wa-
runkach określonych w ust. 2 i 4 oraz w art. 24d.  

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 

2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 
708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, 
poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 
1281 i Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 
727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 
1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, 
poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 
209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, 
poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, 
poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 57, poz. 355. 
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2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1, podlegają zapłacie w 
sposób określony w tym przepisie do wysokości kwoty odpowia-
dającej iloczynowi stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.5)) oraz 
dochodu uzyskanego przez PKP SA w danym roku podatkowym 
z tytułu: 

1) nabycia w zamian za wkłady niepieniężne akcji lub udziałów 
w PKP Cargo SA, PKP Intercity SA, PLK SA, PKP Energe-
tyka SA, Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o. i PKP Linia 
Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., obliczonego jako różnica 
przychodu odpowiadającego wartości nominalnej objętych 
akcji lub udziałów i kosztu uzyskania tego przychodu, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych, oraz 

2) wierzytelności podlegających zamianie na akcje PLK SA, 
wynikających z umowy zawartej między PKP SA i PLK SA 
na podstawie art. 17 ust. 5 w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 25 maja 2003 r. 

3. PKP SA zwalnia się w latach 2011 – 2015 z obowiązku wpłaty 
zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, do wysokości 
kwoty określonej w ust. 2. 

4. PKP SA przysługuje prawo zapłaty podatku dochodowego od o-
sób prawnych w sposób określony w ust. 1 także wówczas, gdy 
suma zapłaconych zaliczek przewyższa wysokość należnego po-
datku dochodowego od osób prawnych po pomniejszeniu o kwo-
tę, o której mowa w ust. 2.  

5. Nadwyżka, wynikająca z różnicy zapłaconych zaliczek oraz na-
leżnego podatku pomniejszonego o wartość akcji PLK SA prze-
niesionych na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 24d, podlega 
zwrotowi PKP SA, jeżeli przeniesienie własności akcji nastąpi nie 
później, niż do dnia, w którym upływa termin do złożenia zezna-
nia za dany rok podatkowy.  

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 

700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 
r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 
676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i 
Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 
1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 
257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 
171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, 
Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 
1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, 
poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 
165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 
1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 
79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, 
poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473. 
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6. Do nadwyżki zaliczek, o której mowa w ust. 5, przepisy ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące nad-
płaty stosuje się odpowiednio. 

Art. 24c. Zobowiązania podatkowe PKP SA z tytułu podatku od towarów i 
usług, powstałe do dnia 31 grudnia 2015 r., do wysokości kwoty 
odpowiadającej podatkowi należnemu powstałemu w związku z 
rozliczeniem umowy zawartej między PKP SA i PLK SA na pod-
stawie art. 17 ust. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 
maja 2003 r., podlegają zapłacie w drodze przeniesienia własności 
akcji PLK SA, na warunkach określonych w art. 24d. 

Art. 24d. 1. Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do 
spraw transportu, w wyniku zapłaty zobowiązań podatkowych, o 
których mowa w art. 24b ust. 1 i art. 24c, nabywa w kapitale za-
kładowym PLK SA akcje o wartości nominalnej odpowiadającej 
wysokości tych zobowiązań. 

2. Przeniesienie własności akcji, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i 
art. 24c, następuje na wniosek PKP SA, na podstawie umowy za-
wartej w formie pisemnej między PKP SA a ministrem właści-
wym do spraw transportu, występującym w imieniu Skarbu Pań-
stwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 
publicznych. 

3. Z dniem przeniesienia własności akcji zobowiązania podatkowe 
PKP SA, o których mowa w art. 24b ust. 1 i art. 24c, wygasają. 

4. Minister właściwy do spraw transportu powiadamia właściwego 
naczelnika urzędu skarbowego o zawarciu umowy, o której mowa 
w ust. 2, przesyłając jednocześnie jej kopię. 

5. W związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, naczel-
nik właściwego urzędu skarbowego wydaje decyzję stwierdzającą 
wygaśnięcie zobowiązania podatkowego PKP SA.”; 

4) art. 33a otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 33a. Wszelkie środki finansowe pochodzące z kredytów, pożyczek i ob-
ligacji przeznaczone na cele wymienione w art. 32 ust. 2 oraz na 
spłatę objętych poręczeniami lub gwarancjami Skarbu Państwa 
zobowiązań wraz z odsetkami oraz innymi kosztami bezpośrednio 
związanymi z tymi zobowiązaniami, a także środki finansowe 
gromadzone przez PKP SA na specjalnych rachunkach banko-
wych przeznaczone na spłatę tych kredytów, pożyczek i wykup 
obligacji wraz z odsetkami, nie podlegają egzekucji.”; 

5) po art. 33b dodaje się art. 33ba w brzmieniu: 

„Art. 33ba. 1. Wierzytelności Skarbu Państwa wobec PKP SA z tytułu wyko-
nania umów gwarancji podlegają zamianie na akcje PLK SA, 
przez nabycie przez Skarb Państwa reprezentowany przez mini-
stra właściwego do spraw finansów publicznych w kapitale za-
kładowym PLK SA akcji o wartości nominalnej odpowiadającej 
wysokości tych wierzytelności. 
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2. Na wierzytelności, o których mowa w ust. 1, składają się dokona-
ne przez Skarb Państwa w 2002 r. wypłaty z tytułu umów gwa-
rancji wraz z odsetkami. 

3. Szczegółowe warunki zamiany wierzytelności, o których mowa w 
ust. 1, na akcje PLK SA określi umowa zawarta między PKP SA 
a ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wystę-
pującym w imieniu Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw transportu.  

4. Prawa z nabytych przez Skarb Państwa akcji PLK SA wykonuje 
minister właściwy do spraw transportu.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie 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 108, poz. 686) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 7 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. W latach 2011-2015 w przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu 
niezbędnych do terminowej obsługi zadań, o których mowa w art. 3 ust. 3a, 
w zakresie wynikającym z Programu, Bank Gospodarstwa Krajowego, w 
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem wła-
ściwym do spraw finansów publicznych, może finansować ich realizację ze 
środków własnych. 

7. Spłaty udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowania, o 
którym mowa w ust. 6, wraz z kosztami tego finansowania, dokonuje się ze 
środków Funduszu.”; 

2) w art. 12 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 7 ust. 6.”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz 
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwo-
wego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 108, poz. 686) uchyla się art. 4. 

 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 




