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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 77. posiedzeniu w dniu 29 października 2010 r. ustawę  

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

z dnia 29 października 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 prywatyzacji 
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 jednostki samorządu terytorialnego i za zgodą 
ministra właściwego do spraw transportu, może przenieść w drodze 
umowy na jednostkę samorządu terytorialnego prawo własności albo 
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z usytuowany-
mi na niej budynkami dworców kolejowych w granicach niezbędnych 
do prawidłowego z nich korzystania, na zasadach określonych w ust. 
2. Zgoda ministra właściwego do spraw transportu jest zgodą, o któ-
rej mowa w art. 18 ust. 2. 

2. Wniosek jednostki samorządu terytorialnego powinien zawierać o-
świadczenie 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 dzia-
łalność w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich możli-
wości i warunków obsługi przewozu osób, w szczególności po-
mieszczeń poczekalni, kas biletowych i parkingów, a także po-
mieszczeń dla urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu 
kolejowego i ich obsługi. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa termin i zakres przebudowy 
lub remontu dworca kolejowego oraz zakres odpowiedzialności jed-

                                                
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, restruk-
turyzacji 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, Nr 193, poz. 1196 i 
Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 686. 
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nostki samorządu terytorialnego za niewykonanie przebudowy lub 
remontu w terminie. 

4. Jednostka samorządu terytorialnego, która nabyła prawo własności 
nieruchomości albo prawo użytkowania wieczystego, o których mo-
wa w ust. 1, wraz z lokalami mieszkalnymi, które zajmują osoby o-
kreślone w art. 42 ust. 1, stosuje do sprzedaży tych lokali odpowied-
nio przepisy art. 43–46. 

5. Jeżeli stroną umowy, o której mowa w ust. 1, jest gmina, zobowiąza-
nia PKP SA z tytułu podatku od nieruchomości wobec gminy wraz z 
odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną wygasają z dniem za-
warcia umowy, o której mowa w ust. 1, do wysokości nieprzekracza-
jącej wartości rynkowej prawa własności albo odpowiednio wartości 
rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalonej 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, 
Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043). Wraz z 
wygaśnięciem zobowiązań PKP SA wobec gminy z tytułu podatku od 
nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolongacyjną, 
wygasają roszczenia PKP SA o zapłatę ceny w tej samej wysokości. 

6. W przypadku, jeżeli stroną umowy, o której mowa w ust. 1, jest jed-
nostka samorządu terytorialnego inna niż gmina, jednostka ta może 
zobowiązać się wobec PKP SA, że zamiast zapłaty całości lub części 
ceny na rzecz PKP SA, przekaże właściwej gminie środki w wysoko-
ści równej zobowiązaniom PKP SA wobec tej gminy z tytułu podatku 
od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę lub opłatą prolonga-
cyjną, jednak nie większej niż wartość rynkowa prawa własności albo 
odpowiednio wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

7. Wraz z przekazaniem środków, o których mowa w ust. 6, wygasają 
do wysokości przekazanych środków zobowiązania PKP SA wobec 
gminy z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwło-
kę lub opłatą prolongacyjną oraz roszczenia PKP SA wobec odpo-
wiedniej jednostki samorządu terytorialnego o zapłatę ceny w tej sa-
mej wysokości. 

8. Właściwy organ podatkowy, w związku z zawarciem umowy, o któ-
rej mowa w ust. 1, wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobo-
wiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 5–7. 

9. Do decyzji, o której mowa w ust. 8, stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 
8, poz. 60, z późn. zm.3)).”; 

                                                
3) 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 143, poz. 1031, 
Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 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, 
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2) w art. 24a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do restrukturyzacji finansowej zobowiązań PKP SA wobec budżetu państwa, 
z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 22, stosuje się przepisy art. 66 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z zastrzeżeniem 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 za-
płacie w drodze przeniesienia własności akcji PLK SA, na warunkach 
określonych w ust. 2 i 4 oraz w art. 24d.  

2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1, podlegają zapłacie w spo-
sób określony w tym przepisie do wysokości kwoty odpowiadającej 
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.4)) oraz dochodu uzy-
skanego 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 Energetyka 
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 udzia-
łów i kosztu uzyskania tego przychodu, w rozumieniu ustawy z 
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych, oraz 

2) wierzytelności podlegających zamianie na akcje PLK SA, wyni-
kających z umowy zawartej między PKP SA i PLK SA na pod-
stawie 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 zali-
czek na podatek dochodowy od osób prawnych, do wysokości kwoty 
określonej w ust. 2. 

                                                                                                                                          
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, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858 i Nr 167, poz. 1131. 

4) 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 
57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857 i Nr 149, poz. 996. 
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4. PKP SA przysługuje prawo zapłaty podatku dochodowego od osób 
prawnych w sposób określony w ust. 1 także wówczas, gdy suma za-
płaconych zaliczek przewyższa wysokość należnego podatku docho-
dowego od osób prawnych po pomniejszeniu o kwotę, o której mo-
wa w ust. 2.  

5. Nadwyżka, wynikająca z różnicy zapłaconych zaliczek oraz należne-
go podatku pomniejszonego o wartość akcji PLK SA przeniesionych 
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 zeznania za dany rok po-
datkowy.  

6. Do nadwyżki zaliczek, o której mowa w ust. 5, przepisy ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące nadpłaty 
stosuje się odpowiednio. 

Art. 24c. Zobowiązania podatkowe PKP SA z tytułu podatku od towarów i u-
sług, powstałe do dnia 31 grudnia 2015 r., do wysokości kwoty odpo-
wiadającej podatkowi należnemu powstałemu w związku z rozlicze-
niem umowy zawartej między PKP SA i PLK SA na podstawie art. 17 
ust. 5, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 25 maja 2003 r., pod-
legają zapłacie w drodze przeniesienia własności akcji PLK SA, na wa-
runkach 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 zakładowym 
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 zawartej w 
formie pisemnej między PKP SA a ministrem właściwym do spraw 
transportu, występującym w imieniu Skarbu Państwa, 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicz-
nych. 

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 na-
czelnika 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, naczelnik 
właściwego urzędu skarbowego wydaje decyzję stwierdzającą wyga-
śnięcie zobowiązania podatkowego PKP SA.”; 

4) art. 33a otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 33a. Wszelkie środki finansowe pochodzące z kredytów, pożyczek i obliga-
cji 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 
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PKP SA na specjalnych rachunkach bankowych 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 wykonania 
umów gwarancji podlegają zamianie na akcje PLK SA, przez nabycie 
przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych w kapitale zakładowym PLK SA akcji 
o wartości nominalnej odpowiadającej wysokości tych wierzytelności. 

2. Na wierzytelności, o których mowa w ust. 1, składają się dokonane 
przez Skarb Państwa w 2002 r. wypłaty z tytułu umów gwarancji 
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, występującym 
w imieniu Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw transportu.  

4. Prawa z nabytych przez Skarb Państwa akcji PLK SA wykonuje mini-
ster 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 uzgod-
nieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych, może finansować ich realizację ze środków wła-
snych. 

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 państwowego „Pol-
skie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 108, poz. 686) uchyla się art. 4. 
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Art. 4. 

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

 
 MARSZAŁEK SEJMU 

 (-) wz. Ewa Kierzkowska 

 Wicemarszałek Sejmu 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................


