
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (296.) 

w dniu 22 września 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy 
terytorialnej (druk senacki nr 1061, druki sejmowe nr 3762 i 3805).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych 
innych ustaw (druk senacki nr 1063, druki sejmowe nr 3427 i 3903).



(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego 
Stanisław Iwan)

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Zaczynamy kolejne posiedzenie Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Przedmiotem obecnego posiedzenia jest rozpatrzenie 

ustawy o zmianie ustawy…
Nie jest to ustawa o transporcie kolejowym, to nie to. 

Przepraszam.
Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o europejskim ugru-

powaniu współpracy terytorialnej. Mam za dużo papierów 
na stole, z tego wynika pomyłka.

Proszę państwa, witam serdecznie przybyłych gości 
wraz z panem Marcelim Niezgodą, podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – witam, Panie 
Ministrze – i wszystkimi współpracownikami. Witam przedsta-
wiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, głównego specjali-
stę w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Funduszy 
Europejskich, pana Witolda… Nie, akurat go nie ma.

(Główny Specjalista w Departamencie Współpracy 
Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych Witold Kadenaci: Jestem.)

Aha, jest pan obecny, tylko się pan nie podpisał.
Witam pana Witolda Kadenaci. Jest z nami również przed-

stawicielka PKP SA – bądź pan zdrów – Klaudyna… Nie?
(Adwokat w Departamencie Prawnym w Polskich 

Kolejach Państwowych SA Karolina Kuszlewicz: Karolina 
Kuszlewicz.)

Karolina Kuszlewicz. Dobrze. Witam panią.
Witam również panie mecenas z naszego Biura 

Legislacyjnego. Jest obecna pani Iwona Kozera-Rytel, 
główny legislator w naszym biurze, i pani Renata 
Bronowska, która też jest głównym legislatorem w Biurze 
Legislacyjnym. Witam panie.

Panie Ministrze, zgodnie z porządkiem i tradycją proszę 
o zreferowanie ustawy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Marceli Niezgoda:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!

Potrzeba nowelizacji ustawy o europejskim ugrupowa-
niu współpracy terytorialnej wynika ze zmiany rozporzą-
dzenia unijnego. Rozporządzenie nr 1302 z 2013 r. zmie-
niło rozporządzenie w sprawie europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej. Główną zmianą jest… Może 
najpierw dodam, że na gruncie rozporządzenia unijnego 
została wprowadzona tak zwana zasada milczącej zgody. 
Główną proponowaną zmianą, która ma być rozpatrzona 
przez Wysoką Komisję, jest doprecyzowanie obowiązków 
poszczególnych organów tak, by została spełniona zasada 
milczącej zgody. Zasada ta mówi o tym, że w przypadku, 
gdy organ nie podejmie decyzji w ciągu sześciu miesię-
cy, obowiązuje zgoda domniemana. W związku z tym, by 
zapewnić odpowiedni proces rejestracji ugrupowań oraz 
zatwierdzania ich konwencji, określono obowiązki poszcze-
gólnych organów na gruncie polskiego prawa. Dodatkowo 
oczywiście doprecyzowano ogólne zasady dotyczące zmia-
ny konwencji ugrupowania, wprowadzono zasady dotyczą-
ce prowadzenia rejestru ugrupowań, a także zasady wyko-
nywania uprawnień państwa członkowskiego, w przypadku 
gdy ugrupowanie narusza interes publiczny.

Generalnie są to zmiany na korzyść powstawania takich 
inicjatyw, upraszczają one sposób powstawania ugrupowań. 
Do 2013 r. podczas prac legislacyjnych w Radzie Europy 
i w Parlamencie Europejskim toczyła się bardzo szeroka 
dyskusja na ten temat. Są to zmiany postulowane i ocze-
kiwane przez środowiska animujące współpracę pomiędzy 
państwami Unii Europejskiej – tak to ogólnie ujmę – po-
nieważ, tak jak już powiedziałem, w znacznym stopniu 
upraszczają sposób powstawania ugrupowań.

Może powiem tylko jedno zdanie na temat tego, czym 
zajmują się takie ugrupowania. Europejskie ugrupowania 
współpracy terytorialnej to podmioty prawne grupujące in-
stytucje z co najmniej dwóch państw. Chodzi o różne instytu-
cje, są to instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, 
mogą to być uczelnie. Dotychczas w Polsce powstały trzy 
takie ugrupowania. Wartością dodaną tychże ugrupowań jest 
to, iż mają one walor wielonarodowościowy – bowiem zało-
życielami muszą być podmioty z co najmniej dwóch państw 
– i osobowość prawną, więc mogą uczestniczyć jako bene-
ficjenci na przykład w programach europejskiej współpracy 
terytorialnej. Dotychczas, aby móc uczestniczyć w tychże 
programach, trzeba było zakładać czy organizować, podpisać 
partnerstwa co najmniej kilku podmiotów. Dlatego zarówno 
idea tych ugrupowań, jak i postulowana zmiana wychodzą 
naprzeciw współpracy pomiędzy państwami wewnątrz Unii 
Europejskiej. Dziękuję bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 31)
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Marceli Niezgoda:
Pierwsza uwaga miała charakter postulatywny, niemniej 

chcę zauważyć, że zarówno założenia, jak i sama ustawa 
zostały przygotowane przez Rządowe Centrum Legislacji, 
w związku z czym zakładamy i ufamy, że zostało to zro-
bione zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej.

Odnosząc się do drugiej uwagi, chcemy zauważyć, że 
ten zapis jest jednak potrzebny. Jest on całkowicie neutral-
ny, aczkolwiek mogą wystąpić takie sytuacje, w których 
będzie on potrzebny. Rozporządzenie nr 1302 nie doprecy-
zowuje tych kwestii, dlatego jest potrzeba doprecyzowania 
tego w ustawie. Pierwszy przykład byłby taki: gdy do za-
rejestrowanego ugrupowania przystępuje podmiot polski, 
Rada Ministrów nie akceptuje konwencji, tylko wydaje 
zgodę na przystąpienie do tego ugrupowania.

Drugi przykład byłby taki: gdyby rzeczywiście na-
stąpiła realizacja zasady milczącej zgody, to, mimo iż 
formalnie w terminie sześciu miesięcy taka zgoda nie 
zostałaby wydana, po sześciu miesiącach od przystąpienia 
członka do EUWT Rada Ministrów formalnie musiałaby 
uznać rejestrację takiego ugrupowania. Widząc neutral-
ność przepisu, a także potencjalne sytuacje, w których 
potrzebny byłby ten zapis, podtrzymuję przedłożenie rzą-
dowe. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Pani Mecenas, czy te argumenty panią przekonują?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Powiem tak: z mojej analizy tego rozporządzenia wyni-

ka – tak mi się wydaje – że w obecny kształt rozporządzenia 
nie dotyczy takiej sytuacji, która uzasadniałaby dodanie 
tego zastrzeżenia. Rozumiem jednak, że mogą być takie 
hipotetyczne sytuacje, o których powiedział pan minister, 
uzasadniające pozostawienie tego zapisu.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Gintowt-Dziewałtowski. Proszę bardzo.

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Nie będę dyskutował, podam raczej propozycję roz-

wiązania. Przyznam się, że nie znałem treści poprawek, 
które zaproponowała pani mecenas. Rozumiem, że mini-
sterstwo także nie miało okazji do zapoznania się z nimi. 
Proponowałbym, żeby jednak mimo wszystko… Wydaje 
się, że poprawki mają sens i warto byłoby je przynajmniej 
poważnie rozważyć. Proponuję, żeby ministerstwo zasta-

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Dziękuję bardzo.
Teraz w imieniu naszego Biura Legislacyjnego wypo-

wie się pani mecenas Renata Bronowska.
Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne chciałoby przedstawić dwie uwagi do 

tej ustawy. Pierwsza z nich ma charakter ogólny, a druga już 
bezpośrednio odnosi się do treści proponowanej ustawy.

Uwaga ogólna dotyczy tego, iż – tak jak wspomniał 
pan minister – ustawa ma bardzo szeroki zakres zmian. 
Zmienia się zarówno przedmiotowy, jak i podmiotowy 
zakres ustawy. Charakter tych zmian w sposób zasadniczy 
wpływa na kształt obowiązujących rozwiązań, stąd też 
naszym zdaniem zasadne byłoby skorzystanie z §84 za-
sad techniki prawodawczej i przygotowanie nowego aktu 
prawnego w miejsce proponowanej nowelizacji. Mamy też 
świadomość tego, że na obecnym etapie procedowania jest 
to właściwie uwaga o charakterze postulatywnym.

Odnosząc się już do samej treści ustawy, chciałbym 
zwrócić państwa uwagę na jedno zagadnienie, dotyczy 
ono treści art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 1 i 4 nowelizowanej 
ustawy. Przepisy te formułują obowiązek zatwierdzania 
przez właściwy organ, czyli przez Radę Ministrów albo 
ministra właściwego do spraw zagranicznych, konwen-
cji ugrupowania, do którego przystępuje Rzeczpospolita 
Polska, organ administracji rządowej albo inny upraw-
niony podmiot wymieniony w art. 6 ust. 1 ustawy, jeżeli 
zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozpo-
rządzenia nr 1082/2006. Analizując przywołane rozporzą-
dzenie, należy zauważyć, że jest w nim opisana właściwie 
jedna sytuacja, w której zatwierdzenie konwencji nie jest 
konieczne. Jest tak wtedy, gdy do ugrupowania przystę-
puje nowy członek podlegający prawu innego państwa 
członkowskiego. Wtedy zatwierdzenia konwencji dokonuje 
tylko to państwo. Biorąc pod uwagę to, iż ustawa o euro-
pejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej dotyczy 
wyłącznie – mówiąc w pewnym uproszczeniu – podmio-
tów polskich, czyli podmiotów działających na podstawie 
polskiego prawa, właściwie nie będzie sytuacji, w której 
nie dojdzie do zatwierdzenia konwencji. Czyli w każdej 
sytuacji opisanej w wymienionych przeze mnie przepisach 
musi dojść do zatwierdzenia konwencji. Dlatego konieczne 
wydaje nam się skreślenie zastrzeżenia, które pojawia się 
w tych przepisach. To są właściwie wszystkie uwagi Biura 
Legislacyjnego. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, co pan na to?
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powania. EUWT Tritia z siedzibą w Cieszynie założone 
decyzją ministra w 2013 r. obejmuje województwa śląskie, 
opolskie, kraj morawsko-śląski, kraj żyliński. EUWT Tatry 
z siedzibą statutową w Nowym Targu obejmuje polsko-sło-
wacką część regionu Tatry. Środkowoeuropejski Korytarz 
Transportowy z siedzibą w Szczecinie obejmuje woje-
wództwa zachodniopomorskie, lubuskie, region Skania, 
powiat Vas i Zala na Węgrzech, a wśród członków stowa-
rzyszonych obserwatorów występują województwa dolno-
śląskie, opolskie. Trwa proces rejestracji EUWT Novum, 
to ugrupowanie jeszcze nie jest zarejestrowane. Ma ono 
siedzibę statutową w Jeleniej Górze, obejmuje wojewódz-
two dolnośląskie, polskie i czeskie części euroregionów 
Glacensis i Nysa, kraj liberecki, kraj kralowohradecki, kraj 
pardubicki, kraj ołomuniecki.

Ta ustawa, nie nowelizacja, tylko już istniejąca ustawa, 
legislacja umożliwia rejestrację tych ugrupowań, a decyzja 
o ich powstawaniu należy do już istniejących lokalnych in-
stytucji, mam na myśli transgraniczne organizacje, takie jak 
na przykład euroregiony. Tak jak powiedziałem, wartością 
dodaną jest to, że w programach europejskiej współpracy 
terytorialnej ugrupowanie może występować jako podmiot 
mający osobowość prawną i może być samodzielnym be-
neficjentem w projekcie, w programie. Tymczasem istnie-
jące podmioty funkcjonujące w Polsce i za granicą muszą 
tworzyć partnerstwa, co jest kolejnym przedsięwzięciem. 
Dlatego jest to istotne ułatwienie.

Należy też zauważyć, że jeśli chodzi o taki międzyna-
rodowy podmiot prawny, to rodzą się trudności związane 
na przykład z dostosowywaniem się do porządku prawnego 
dwóch lub większej liczby państw. Mam tu na myśli na 
przykład prawo pracy. Załóżmy, że w takiej organizacji 
będzie międzynarodowy personel. Będzie on podlegał 
pod prawo kraju, w którym jest siedziba statutowa. Są 
też wszelkie komplikacje związane z funkcjonowaniem 
w państwach, które na gruncie legislacji unijnej mają to 
samo prawo, ale na gruncie legislacji krajowych mają różne 
porządki prawne.

Jeśli zaś chodzi o intencję powstawania ugrupowań, to 
absolutnie nie leży to po stronie rządu, tylko całkowicie 
leży to po stronie instytucji, które zechcą nawiązać taką 
współpracę. Z pewnością jest to narzędzie ułatwiające 
współpracę. Taka była intencja ustawodawcy, czyli twórcy 
prawa na poziomie unijnym.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Panie Ministrze, czyli w największym skrócie można 

powiedzieć, że jest taka możliwość wynikająca z prawa 
europejskiego. Teraz chodzi o to, żeby doprecyzować ją 
na gruncie prawa polskiego, tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Marceli Niezgoda: Tak.)

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie?
Trzeba powiedzieć, że jest to ustawa typowo techniczna, 

bo reguluje ona sposób procedowania i funkcjonowania. 
Tak że nie wiem, czy jesteśmy w stanie wiele wnieść do 
tych zapisów.

nowiło się nad celowością i zasadnością ich wprowadze-
nia. Tak to jest, że dobre jest zawsze wrogiem lepszego, 
a w moim przekonaniu akurat te dwa przepisy mogły być 
lepiej sformułowane. Mamy czas, wobec takiej sytuacji 
możemy jeszcze zgłosić odpowiednie poprawki podczas 
drugiego czytania. Przed drugim czytaniem zapytamy pana 
ministra, czy ministerstwo uważa, że rzeczywiście trzeba 
oprzeć się tylko i wyłącznie na opracowaniu przygotowa-
nym przez RCL, a później przyjętym przez Sejm, czy nie 
warto byłoby skorzystać z propozycji senackiego Biura 
Legislacyjnego. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Panie Ministrze, może umówmy się tak, że pan z wła-

snej, nieprzymuszonej woli ustosunkuje się do tego zagad-
nienia w swoim wystąpieniu na posiedzeniu plenarnym. 
Jeśli się pan nie ustosunkuje, to na pewno znajdzie się taki 
senator, który zapyta pana o tę kwestię. Dobrze? Jesteśmy 
tak umówieni.

Pani senator Sagatowska. Proszę bardzo.

Senator Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, powiedział pan, że w Polsce powstały 

trzy takie europejskie ugrupowania. Ta ustawa w ogóle jest 
jakaś dziwna, przynajmniej dla mnie. Chciałabym wiedzieć, 
jakie to są ugrupowania i czy jest jakieś zainteresowanie 
tą kwestią. Czy jest jakaś nagląca potrzeba zmiany usta-
wy, bo jest dużo chętnych do przystępowania do takie-
go europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej? 
Chciałabym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
(Zastępca Przewodniczącego Stanisław Iwan: Nie mó-

wimy o ustawie o transporcie kolejowym.)
No skądże.
(Zastępca Przewodniczącego Stanisław Iwan: Nie, nie, 

przepraszam.)
Panie Senatorze, raczej wiem, w czym uczestniczę.
Chciałabym zapytać, czy właśnie jest jakieś zaintere-

sowanie tą kwestią i czy jest nagląca potrzeba… Dziękuję 
bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Proszę bardzo, Panie Ministrze. Proszę odpowiedzieć.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Marceli Niezgoda:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Solą demokracji jest wolność zgromadzeń i stowarzy-

szania się. Tutaj również… Gdybyśmy rozpatrywali ustawę 
– Prawo o stowarzyszeniach, pytanie, ilu będzie chętnych 
do zakładania stowarzyszeń, też miałoby charakter otwarty. 
Odpowiem na pytanie. Tak jak powiedziałem, są trzy ugru-
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datkowaniem środków publicznych; zapewnia przejrzystość 
prowadzonej rachunkowości poprzez publikacje sprawoz-
dań finansowych na stronach internetowych. Generalnie jest 
to implementacja dyrektywy, którą już raz Polska zaimple-
mentowała, ale Komisja Europejska niestety wniosła swoje 
uwagi dotyczące sposobu implementacji. Ta nowelizacja 
pozwoli nam na wypełnienie obowiązków wynikających 
z dyrektywy.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Dziękuję bardzo.
Pani Mecenas, widzę, że nie ma pani uwag.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag do ustawy.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Biuro nie zgłasza uwag.
Proszę państwa, kto z państwa chciałby wypowiedzieć 

się na ten temat?
Nie widzę chętnych do zabrania głosu w dyskusji.
Trzeba powiedzieć, że jest to szeroko stosowany mecha-

nizm mający na celu zapobieżenie finansowaniu czy subwen-
cjonowaniu skośnemu w obszarze działania przedsiębiorstw, 
które mają różne przedmioty działalności. Znamy to z innych 
dziedzin gospodarki. Chodzi o to, żeby nie zaburzać procesu 
konkurencyjności. Prawda, Panie Dyrektorze?

Właściwie wprowadzamy poprawkę do tego, co zrobili-
śmy wcześniej i co nie zadowoliło Komisji Europejskiej.

(Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Kopczyński: 
Jeżeli mówimy, że wcześniej…)

Tak. Dobrze.
Proszę państwa, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej 

sprawie? Nie widzę chętnych, nie słyszę pytań.
W związku z tym poddaję pod głosowanie ustawę takim 

w kształcie, w jakim dotarła ona do nas z Sejmu.
Kto z państwa jest za jej przyjęciem? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Sprawozdawca?
No dobrze, ja będę sprawozdawcą, skoro nie ma 

ochotników.
W tym momencie… Myślę, że tym razem mogę już 

zamknąć posiedzenie komisji.
Dziękuję bardzo panu ministrowi. Dziękuję państwu.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
O której godzinie?
(Głos z sali: O godzinie 15.00 w sali nr 217.)
Następne posiedzenie komisji odbędzie się za godzinę, 

o 15.00 w sali nr 217.
Dziękuję bardzo.

Jeżeli nie ma innych sugestii i żadnych poprawek, to 
proponuję odnieść się do poprawki… Aha, odnosiliśmy 
się już do poprawki pani mecenas. Ustaliliśmy, że mini-
sterstwo ustosunkuje się do tej propozycji na posiedzeniu 
plenarnym. Na razie zostawiamy ją w spokoju.

Kto z państwa jest za przyjęciem tej ustawy? (5)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Teraz musimy jeszcze znaleźć sprawozdawcę.
Kto z państwa senatorów jest gotów zreferować tę 

ustawę?
Pan przewodniczący Janusz Sepioł. Bardzo proszę.
Wypełniliśmy wszystkie zadania. Możemy zamknąć 

posiedzenie komisji.
Dziękuję bardzo gościom, pani legislator…
(Głos z sali: Drugi punkt.)
A, przepraszam najmocniej, rzeczywiście.
Teraz przechodzimy do omawiania punktu drugiego.
Coś dzisiaj wisi w powietrzu, bo widzę, że mamy…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, dziękuję bardzo.
Przystępujemy do omawiania punktu drugiego: rozpa-

trzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 
oraz niektórych innych ustaw.

Nie witam przybyłych gości… To znaczy ponownie wi-
tam gości z panem ministrem Marcelim Niezgodą na czele.

Przystępujemy do procedowania.
Panie Ministrze… To nie pan będzie omawiał ustawę?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Marceli Niezgoda: Jeżeli pan przewodniczący 
pozwoli, to wypowie się dyrektor Departamentu Transportu 
Kolejowego, który w naszym ministerstwie…)

Aha, dobrze, pan dyrektor.
Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor 
Departamentu Transportu Kolejowego 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Paweł Kopczyński:
Witam serdecznie.
Paweł Kopczyński.
Ta zmiana ustawy implementuje dyrektywę nr 34 

z 2012 r., która wskazuje na konieczność wprowadzenia 
rozdzielności rachunkowej, a także nakłada nowe obowiąz-
ki na przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. 
Jest to kwestia rozdzielenia rachunków oraz funkcji prze-
woźników i zarządców infrastruktury. Zmiana wprowadza 
też formalne gwarancje zapewniające wyeliminowanie moż-
liwości wzajemnego dotowania ze środków publicznych, 
w ramach spółek kolejowych powiązanych kapitałowo, 
poszczególnych rodzajów prowadzonych działalności, czyli 
jest to tak zwany zakaz subsydiowania skośnego. Ustawa 
nakazuje prowadzenie i publikowanie odrębnych bilansów 
oraz zestawień zysków i strat dla zarządców infrastruktury, 
przewoźników pasażerskich, przewoźników towarowych; 
identyfikuje i wyodrębnia w ramach prowadzonych zesta-
wień rachunkowych przepływy pieniężne związane z wy-

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 56)
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