KANCELARIA
SENATU
BI U RO L EGI S L A C YJNE

Warszawa, 27 czerwca 2022 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (druk nr 735)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Przyjęta przez Sejm w dniu 9 czerwca 2022 r. ustawa o zmianie ustawy

o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego

„Polskie Koleje

Państwowe” zawiera zmiany do ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U.
z 2021 r. poz. 146 oraz z 2022 r. poz. 655). Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, jej
celem jest usprawnienie wnoszenia do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK S.A)
przez Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP S.A.), składników majątkowych, które są
niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową,
w tym w drodze przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w szczególności
nieruchomości kolejowych znajdujących się do 2000 r. we władaniu przedsiębiorstwa
państwowego PKP, obecnie zaś we władaniu PKP S.A.
Ponadto zwiększa się pulę środków Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej – Kolej+, który jest finansowany, jak wynika z uzasadnienia do
projektu ustawy, m. in. ze środków z dokapitalizowania PLK S.A. Dotychczasowe wartości
przekazywanych na rzecz PLK SA skarbowych papierów wartościowych, z przeznaczeniem
na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA, ustalone w ustawie nowelizowanej
pozwalają na realizację ograniczonej liczby projektów w stosunku do istniejącego
zapotrzebowania zgłaszanego przez samorząd terytorialny poszczególnych regionów Polski.
Ustawa nowelizująca nie tylko zwiększa wysokość wartości papierów, lecz także rozszerza
zakres czasowy możliwości ich przekazywania na rzecz PLK S.A – dotychczas ustawa
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przewidywała
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jako
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wartościowych, obecnie ostatnim rokiem będzie rok 2027.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
II.

Przebieg prac legislacyjnych
Projekt stanowiący przedłożenie Rady Ministrów wpłynął do Sejmu 22 kwietnia (druk

nr 2204). I czytanie odbyło się na 54. pos. Sejmu, następnie prace legislacyjne toczyły się
w Komisji Infrastruktury, która przygotowała sprawozdanie zawarte w druku nr 2280,
zawiera ono kilka zmian o charakterze redakcyjnym.
II czytanie projektu odbyło się na 55. pos. Sejmu, podczas którego zgłoszono poprawkę
dotyczącą wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych podlegających
przekazaniu w latach 2022-2025. Komisja Infrastruktury rekomendowała Sejmowi
odrzucenie poprawki.
Na 56. posiedzeniu Sejmu, 9 czerwca br., odbyło się III czytanie, ustawa została
w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury, oddano 446 głosów za, nikt
nie był przeciw, 2 posłów wstrzymało się.
III.

Uwagi
Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych, niemniej należałoby zwrócić

uwagę na kilka kwestii.
1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a ustawy nowelizującej, dodano zdanie drugie w art. 17 ust. 5,

jednak ze względu na jego treść: „Za grunty, o których mowa w zdaniu pierwszym”, zgodnie
ze stosowaną techniką legislacyjną, powinno ono stanowić wyodrębnioną osobną jednostkę
redakcyjną i dotyczyć ustępu, nie zaś zdania.
Propozycja poprawki:
w art. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Za grunty, o których mowa w ust. 5, uważa się także grunty o uregulowanym
stanie prawnym wymagające przeprowadzenia podziałów nieruchomości w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2021 r. poz. 1899) w celu wydzielenia części gruntów wchodzących w skład
infrastruktury kolejowej, niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie
określonym w art. 15 ust. 1.”,”
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2)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b ustawy nowelizującej, dotyczącej art. 17 ust. 8 w redakcji

wprowadzenia do wyliczenia zawarto określenie „nie stosuje się” uprawnienia/uprawnień, o
których mowa w pkt 2 i 3”. Brzmienie ust. 8 przesądziło o redakcji pkt 1-3, ale konstrukcja
„ nie stosuje się uprawnienia/uprawnień” jest niewłaściwa, z uprawnień korzysta się (lub nie),
mogą też przysługiwać (lub nie), natomiast nie stosuje się przepisów, więc wskazana byłaby
modyfikacja doprecyzowująca.
Propozycja poprawki:
w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 8:
a)

w pkt 2 wyrazy „uprawnienia, o którym mowa w” zastępuje się wyrazem
„przepisów”,

b)

w pkt 3 wyrazy „uprawnień, o których mowa w” zastępuje się wyrazem
„przepisów”,

3)

w ustawie zastosowano technikę polegająca na dodaniu nowych: art. 24ba (dotyczący

rozliczeń za lata 2022–2026) i art. 24ca (dotyczący zobowiązań podatkowych powstałych do
31 grudnia 2026 r.). Jednak uregulowanie zawartego w nowelizowanym art. 24d obejmuje
zakresem nie tylko w/w art. 24ba oraz art. 24ca, lecz także art. 24b ust. 1 i art. 24c, które
dotyczą zobowiązań za okres 2011–2015 i jak można wnosić z obecnego brzmienia art. 24d
dotyczą zobowiązań, które wygasły. Dlatego odesłania zawarte w art. 24d w ust. 1–3 w
brzmieniu znowelizowanym, zarówno do art. 24b ust. 1, jak i art. 24ba oraz art. 24c i art.
24ca mogą spowodować wątpliwości interpretacyjne. Przepisy art. 24b ust. 1 i art. 24c, z
uwagi na jednoznacznie wskazane w nich lata oraz upływ czasu, który nastąpił, należy
uważać za zrealizowane. Dodanie więc art. 26da odnoszącego się do zobowiązań
określonych w art. 24ba oraz art. 24ca, zapobiegłoby tym wątpliwościom, a także
poprawiłoby czytelność ustawy.
Propozycja poprawek:
w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) po art. 24d dodaje się art. 24da w brzmieniu:
„Art. 24da. 1. Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw
transportu, w wyniku zapłaty zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 24ba ust. 1
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i art. 24ca, nabywa w kapitale zakładowym PLK SA akcje o wartości nominalnej
odpowiadającej wysokości tych zobowiązań.
2. Przeniesienie własności akcji, o którym mowa w art. 24ba ust. 1 i art. 24ca, 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 publicznych.
3. Z dniem przeniesienia własności akcji zobowiązania podatkowe PKP SA, o których
mowa art. 24ba ust. 1 i art. 24ca, 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, naczelnik właściwego
urzędu skarbowego wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania podatkowego
PKP SA.”

oraz w konsekwencji tej poprawki:
w art. 1:
a)

w pkt 2, w art. 24ba w ust. 1 i w ust. 5 wyrazy „art. 24d” zastępuje się wyrazami
„art. 24da”

b)

w pkt 3, w art. 24ca wyrazy „art. 24d” zastępuje się wyrazami „art. 24da”.

Bożena Langner
Główny legislator

