Projekt I

USTAWA
z dnia

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

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. 1)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.

Do PKP SA stosuje się przepisy Kodeksu spółek
handlowych, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej.”;

2) w art. 14 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)).”;

3) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. 1. Spółki utworzone na podstawie art. 14 ust. 1
i spółki, o których mowa w art. 78a, prowadzące działalność w zakresie kolejowych
przewozów pasażerskich, obowiązane są do:
1) sprzedaży biletów na przejazdy w ogólnokrajowym systemie płatności za publiczne
kolejowe usługi transportowe,
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2) stosowania wspólnego biletu na przejazd.
2. Inne podmioty prowadzące działalność w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich
mogą wspólnie ze spółkami, o których mowa
w ust. 1, realizować sprzedaż biletów i stosować wspólny bilet.”;
4) w art. 15:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W okresie korzystania przez PLK SA ze środków
publicznych do finansowania inwestycji infrastrukturalnych akcje spółki nie dają prawa do dywidendy.”,
b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. PLK SA zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w przepisach o transporcie kolejowym, z wyłączeniem
budynków i budowli przeznaczonych do obsługi
przewozu osób i rzeczy wraz z zajętymi pod nie
gruntami.”;
5) w art. 17:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.

PKP SA jest obowiązana do wnoszenia do PLK SA
w formie wkładów niepieniężnych gruntów będących przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 6,
niezwłocznie po uregulowaniu stanu prawnego
poszczególnych nieruchomości, z zastrzeżeniem
ust. 7a.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:
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„7a. Minister właściwy do spraw transportu określi,
w drodze rozporządzenia, nieruchomości, na których istnieją naziemne, nadziemne lub podziemne
obiekty niewchodzące w skład linii kolejowej, do
których nie stosuje się przepisu ust. 7, biorąc pod
uwagę ich położenie i specyfikę. W rozporządzeniu
określa się dla każdej nieruchomości numer działki
ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego oraz
numer księgi wieczystej.
7b. W odniesieniu do nieruchomości określonych
w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7a, PLK
SA przysługuje nieodpłatne prawo użytkowania.
PKP SA i PLK SA ustalają w drodze umowy zakres
wykonywania

prawa

użytkowania,

obejmujący

w szczególności grunt pod linią kolejową oraz
urządzenia infrastruktury kolejowej niezbędne do
zarządzania infrastrukturą kolejową.”;
6) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a. 1. PKP SA może przenosić między spółkami,
utworzonymi na podstawie art. 14, 15 i 19
oraz spółkami, o których mowa w art. 78a,
niektóre składniki mienia ruchomego, wniesione w trybie art. 17 ust. 1, jeżeli są one niezbędne dla prowadzenia działalności spółki
wnioskującej o to mienie.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, są
wymagane uchwały walnego zgromadzenia
lub zgromadzenia wspólników tych spółek.
3. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 17
ust. 1, 2 i 4.
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4. Zysk lub strata wynikła z czynności, o których
mowa w ust. 1, odpowiednio powiększa lub
zmniejsza kapitał zapasowy spółek.”;
7) w art. 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

PKP SA nie może bez zgody PLK SA sprzedać lub
ustanowić hipoteki na nieruchomości stanowiącej
linię kolejową, w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, i przekazanej PLK SA na podstawie umowy, o której mowa w art. 17 ust. 6.”,

b) uchyla się ust. 6,
c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Do dokonywania przez PLK SA czynności prawnych w trybie art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, polegających na nieodpłatnym przejęciu przez właściwą
miejscowo jednostkę samorządu terytorialnego lub
wskazanego przez nią przedsiębiorcę linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w zarządzanie,
w celu jej dalszej eksploatacji na okres nie dłuższy
niż dwa lata, zgoda ministra właściwego do spraw
transportu nie jest wymagana. Zgoda ministra
właściwego do spraw transportu jest wymagana do
kolejnej czynności prawnej dotyczącej tego samego przedmiotu rozporządzenia.”,
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 2
i 6a są nieważne.”,
e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
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„8.

PKP SA i PLK SA nie mogą sprzedawać, wnosić
do spółek lub oddawać do odpłatnego korzystania
innym podmiotom budynków mieszkalnych będących ich własnością, z zastrzeżeniem przepisów
ust. 9 i rozdziału 7.”,

f) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9.

PKP SA wniesie do PLK SA w formie wkładu niepieniężnego, w uzgodnionych wzajemnie terminach i na uzgodnionych warunkach, budynki mieszkalne, a także budynki wykorzystywane do
celów zarządzania infrastrukturą kolejową lub
eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej, w
których znajdują się lokale mieszkalne, położone
w pasie gruntu wchodzącego w skład linii kolejowej.”;

8) po art. 18 dodaje się art. 18a-18c w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu
państwowym mogą być przez PLK SA albo
PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za zgodą
ministra właściwego do spraw transportu,
przekazywane nieodpłatnie na własność jednostce samorządu terytorialnego w celu wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich, przy zachowaniu istniejącego połączenia z siecią kolejową.
2. Jednostka samorządu terytorialnego występuje o przekazanie, o którym mowa w ust. 1,
odpowiednio do PLK SA albo PKP SA.
3. Do wniosku PLK SA albo PKP SA o wyrażenie zgody przez ministra właściwego do
spraw transportu na przekazanie nieodpłatne
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na własność jednostce samorządu terytorialnego linii kolejowych, o których mowa
w ust. 1, nie stosuje się art. 18 ust. 2c pkt 2
i ust. 2d pkt 1 lit. b. We wniosku należy wskazać wartość księgową przedmiotu rozporządzenia ustaloną na dzień podjęcia uchwały
zarządu spółek o przekazaniu linii kolejowej.
4. Zmiana sposobu wykorzystania przekazanych
linii kolejowych przez jednostkę samorządu
terytorialnego wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw transportu. Do
wniosku jednostki samorządu terytorialnego
o tę zmianę stosuje się odpowiednio art. 18
ust. 2c pkt 1, 3-5, ust. 2d pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3,
ust. 2e i 4.
5. W przypadku niewyrażenia zgody, o której
mowa w ust. 4, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana zwrócić tę nieruchomość odpowiednio PKP SA lub PLK SA
w stanie niepogorszonym, a w przypadku wyrażenia zgody – jest obowiązana przekazać
PKP SA lub PLK SA kwotę za nieruchomość
obliczoną według wartości rynkowej, z uwzględnieniem stanu i cen nieruchomości
z dnia wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw transportu.
Art. 18b. Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu
państwowym zbędne dla działalności PLK SA
mogą być przez PLK SA albo PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, sprzedawane przedsiębiorcom w trybie określonym w przepisach
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o komercjalizacji i prywatyzacji, z zastrzeżeniem
art. 18a.”.
Art. 18c. Przy wyrażaniu zgody, o której mowa w art. 18a
i 18b, minister właściwy do spraw transportu bierze pod uwagę politykę państwa w zakresie
infrastruktury kolejowej.”;
9) w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.

Oświadczenia woli składane spółce przez PKP SA
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Przepisów art. 173 § 2 i art. 303 § 3
Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”;

10) art. 20a otrzymuje brzmienie:
„Art. 20a.

Do zbywania 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, stosuje się
odpowiednio art. 20 ust. 3 i 4.”;

11) po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu:
„Art. 20b. 1. PKP SA w ramach wykonywania praw z akcji
i udziałów w spółkach, o których mowa
w art. 14, 15, 19 i 78a, realizuje zadania koordynacyjne i regulacyjne między tymi spółkami, w zakresie:
1) restrukturyzacji spółek,
2) działań strategicznych spółek związanych
z podstawową działalnością,
3) planowania inwestycji,
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4) prowadzenia wspólnej międzynarodowej
polityki kolejowej i członkostwa w kolejowych organizacjach międzynarodowych.
2. Przepisu art. 3751 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach określonych w ust. 1, nie
stosuje się do walnego zgromadzenia spółek,
o których mowa w ust. 1.”;
12) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. PKP SA jest uprawniona do publicznej sprzedaży
wymagalnych wierzytelności po cenie rynkowej.”;
13) uchyla się art. 30;
14) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. Przy sprzedaży wierzytelności PKP SA stosuje
się przepisy Kodeksu cywilnego o zmianie wierzyciela, z tym że sprzedaż nie może być
dokonana na rzecz dłużnika, jego zstępnych
i wstępnych, podmiotu zależnego lub dominującego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539, z 2006 r.
Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 235,
poz. 1734).”;
15) art. 33a otrzymuje brzmienie:
„Art. 33a. Wszystkie środki finansowe pochodzące z kredytów, pożyczek lub obligacji przeznaczone na cele
wymienione w art. 32 ust. 2 i 13, a także środki
finansowe gromadzone przez PKP SA na specjalnych rachunkach bankowych przeznaczone na

9

spłatę tych kredytów, pożyczek lub wykup obligacji oraz odsetek od tych zobowiązań i innych
kosztów związanych z tymi zobowiązaniami, należnych podmiotom uprawnionym z tytułu tych
kredytów, pożyczek lub obligacji, nie podlegają
egzekucji.”;
16) uchyla się art. 33b;
17) po art. 37a dodaje się art. 37b w brzmieniu:
„Art. 37b. 1. Jeżeli grunty, o których mowa w art. 37a
ust. 1, nie mają założonej księgi wieczystej
lub zbioru dokumentów, przy potwierdzaniu
nabycia praw, o których mowa w art. 37a
ust. 1 i 2, przyjmuje się inne dokumenty
stwierdzające prawa do tych gruntów oraz
dane z katastru nieruchomości służące do jej
oznaczenia.
2. W przypadku gruntów, dla których ze względu
na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów
albo innych dokumentów nie można ustalić
osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe, informację o zamiarze potwierdzenia
nabycia praw, o których mowa w art. 37a
ust. 1 i 2, wojewoda podaje do publicznej
wiadomości w drodze obwieszczenia zawierającego w szczególności wykaz nieruchomości, przez które przebiega linia kolejowa,
uwzględniając numer ewidencyjny działki,
numer obrębu ewidencyjnego, powierzchnię
i położenie

nieruchomości.

Obwieszczenie

podaje się do publicznej wiadomości w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w prasie o zasięgu ogól-
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nopolskim oraz na stronach internetowych
urzędu wojewódzkiego i urzędów gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej.
3. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia

obwieszczenia,

o

którym

mowa

w ust. 2, w prasie o zasięgu ogólnopolskim
nie zgłoszą się osoby, którym przysługują
prawa rzeczowe do nieruchomości określonych w obwieszczeniu, wojewoda wydaje
decyzję, o której mowa w art. 37a ust. 4.
Decyzję ogłasza się w sposób określony
w ust. 2. Doręczenie decyzji uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim.”;
18) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„2.

Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wykorzystywanych do celów
zarządzania infrastrukturą kolejową lub eksploatacji
i utrzymania infrastruktury kolejowej, a także lokale
mieszkalne w budynkach mieszkalnych znajdujących
się na gruntach wchodzących w skład linii kolejowej.”;

19) w art. 42 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

po śmierci najemcy, jeżeli są osobami wymienionymi
w art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego,”;

20) w art. 43:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

O przeznaczeniu do sprzedaży lokali mieszkalnych
PKP SA zawiadamia na piśmie osoby, o których
mowa w art. 42, wyznaczając trzymiesięczny
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termin

na

złożenie

pisemnego

oświadczenia

o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony
od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.

W razie niezłożenia oświadczeń przez osoby,
o których mowa w art. 42, PKP SA może nieodpłatnie przekazać spółdzielni mieszkaniowej budynek mieszkalny lub niesprzedane lokale mieszkalne wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu.”;

21) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:
„Art. 46a. 1. W razie niezłożenia pisemnych oświadczeń
woli, w trybie art. 43, przez osoby, o których
mowa w art. 42, PKP SA może nieodpłatnie
przekazać gminie budynki mieszkalne lub niesprzedane lokale mieszkalne wraz z prawem
do odpowiedniej przynależnej do nich części
gruntu oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej.
2. PKP SA składa gminie właściwej ze względu
na miejsce położenia nieruchomości, o których mowa w ust. 1, propozycję ich przekazania wraz z:
1) pełnymi odpisami z ksiąg wieczystych,
urządzonych dla przekazywanych nieruchomości, w szczególności potwierdzającymi prawo PKP SA do gruntów oraz
własność położonych na nich budynków
i innych urządzeń,
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2) dokumentacją budowy i dokumentacją
powykonawczą

budynków

i

urządzeń,

a także książką obiektu budowlanego,
a w razie ich braku – inwentaryzacją budynków i urządzeń,
3) informacją o tym, kiedy i jakie remonty
lub modernizacje zostały w przekazanych
obiektach

przeprowadzone

w

okresie

ostatnich 10 lat.
3. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1,
mogą być też przekazane w razie braku
dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
W tym przypadku PKP SA ponosi uzasadnione koszty sporządzenia inwentaryzacji budynków i urządzeń wchodzących w skład nieruchomości, której nie wykonano do dnia jej
przekazania.
4. Przekazania nieruchomości, o której mowa
w ust. 1, dokonuje się w drodze umowy
zawartej w formie aktu notarialnego.
5. Od dnia zawarcia umowy przechodzą na
gminę wierzytelności związane z przekazywanymi nieruchomościami, w tym wierzytelności
z tytułu zaległych czynszów.
6. PKP SA wypłaca gminie kaucje mieszkaniowe wniesione przez najemców, najpóźniej
w dniu zawarcia umowy, w takiej wysokości,
w jakiej należałoby je w tym dniu zwrócić
najemcom, powiadamiając ich o tym.
7. Umowy najmu lokali mieszkalnych, mieszczących się w przekazanych gminie budynkach,
przekształcają się, z mocy prawa, z dniem
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przekazania – w umowy najmu zawarte na
czas nieoznaczony. Do umów tych mają
zastosowanie przepisy o ochronie prawa
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.
8. PKP SA pomniejsza kapitał zapasowy o wartość księgową netto przekazywanych nieruchomości, o których mowa w ust. 1.”;
22) w art. 47a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Przepisy ust. 1 stosuje się również do spółdzielni
mieszkaniowej i gminy, którym na podstawie art. 43
ust. 4, art. 46a lub art. 81 ust. 1 zostały przekazane
nieruchomości wraz z budynkami mieszkalnymi będącymi dotychczas w posiadaniu PKP lub PKP SA,
a lokale mieszkalne zajmują osoby określone w art. 42
ust. 1.”;

23) po art. 74 dodaje się art. 74a i 74b w brzmieniu:
„Art. 74a. 1. Działalność socjalną dla emerytów i rencistów
będących byłymi pracownikami PKP i ich rodzin prowadzą, na zasadach określonych
w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, spółki utworzone na podstawie art. 14, 15 i 19 oraz spółki, o których
mowa w art. 78a, z wyłączeniem PKP Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Przepis art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335,
z późn. zm.3)) stosuje się odpowiednio.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, przejmuje spółka, która przejęła działalność jednostki
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organizacyjnej PKP, w której pracownik był
zatrudniony bezpośrednio przed przejściem
na emeryturę lub rentę.
Art. 74b. Spółki, o których mowa w art. 74a, wykupują dla
emerytów i rencistów byłych pracowników PKP
i ich rodzin uprawnienia do ulgowych kolejowych
świadczeń przejazdowych, na zasadach określonych w zakładowym układzie zbiorowym obowiązującym w spółce.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) dworzec kolejowy – budynek usytuowany na obszarze
kolejowym, w którym znajdują się pomieszczenia do
obsługi przewozu osób oraz mogą znajdować się
pomieszczenia dla usług towarzyszących tej obsłudze
lub pomieszczenia, w których są wykonywane czynności związane z prowadzeniem ruchu pociągów;”;
2) w art. 30:
a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) potrzebę skomunikowania pociągów dla przewozu
osób ;”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:
„2a. Przewoźnicy

kolejowi

wykonujący

przewozy

osób, przed złożeniem zarządcy wniosków o
przydzielenie tras pociągów, są obowiązani do
wzajemnego

uzgodnienia

skomunikowania

pociągów, mając na uwadze potrzeby podróżnych.
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2b. Zarządca, przed dokonaniem przydziału tras pociągów w rozkładzie jazdy dla przewozu osób,
dokonuje, w miarę potrzeby na organizowanych
z udziałem

zainteresowanych

przewoźników

konferencjach

rozkładów

jazdy,

wzajemnego

uzgodnienia

dogodnych

pasażerów

połączeń,

z uwzględnieniem

odpowiednich

przerw

między

koordynacji
dla

przejazdami

pociągów różnych przewoźników na tych samych
liniach kolejowych.
2c. Zarządca dokonuje przydziału tras pociągów,
o których mowa w ust. 2b, z uwzględnieniem
pierwszeństwa połączeń międzywojewódzkich i
potrzeby

ich skomunikowania z

regionalnymi

przewozami pasażerskimi, wynikającej z interesu
podróżnych.”;
3) w art. 33 po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu:
„5c.

Wzrost stawek jednostkowych opłaty podstawowej
dla kolejowych przewozów osób wykonywanych na
podstawie umowy o świadczenie usług publicznych,
w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów,
o którym mowa w art. 30 ust. 5, nie może przekraczać planowanego poziomu wskaźnika inflacji.”;

4) w art. 38a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Umowa określa w szczególności obowiązki zarządcy
i wielkość dofinansowania, w tym na cele, o których
mowa w art. 33 ust. 5b i 5c.”;

5) po art. 38a dodaje się art. 38b w brzmieniu:
„Art. 38b. 1. W przypadku finansowania lub dofinansowania

z

budżetu

jednostki

samorządu
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terytorialnego inwestycji, o których mowa
w art. 38 ust. 1 i 5, zarządca przyznaje przewoźnikom kolejowym ulgę w opłacie podstawowej na określonych liniach kolejowych
lub ich odcinkach.
2. Wartość przyznanej ulgi, o której mowa
w ust. 1, nie może przekroczyć wielkości
środków finansowych przeznaczonych na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
określonych w ust. 1.
3. Wielkość sfinansowania lub dofinansowania
inwestycji i wysokość ulgi, o której mowa
w ust. 1, określa się w umowie o realizacji
zadań

inwestycyjnych

zwieranej

między

jednostką samorządu terytorialnego a zarządcą.”.
Art. 3. Do osób, które na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, o której
mowa w art. 1, otrzymały zawiadomienie na piśmie wyznaczające sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu
mieszkalnego, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

______________
)

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 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238
i Nr 191, poz. 1374.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561,
Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75,
poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz.1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589.

17

31-03-aa

