
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2006 r. Druk nr 107 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 19 kwietnia 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych
ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Marek Waszkowiak



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

oraz o zmianie innych ustaw

1) w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

...) po art. 1b dodaje się art. 1c w brzmieniu:

"Art. lc. 1. Przedsiębiorstwa państwowe, spółki w których

Skarb Państwa posiada ponad 50% głosów na

walnym zgromadzeniu lub w radzie nadzorczej, w

których zasiada ponad 50% członków będących

przedstawicielami Skarbu Państwa lub podmiotów

od niego zależnych, jak również ich istotne części,

a także ich akcje będące własnością Skarbu

Państwa, nie mogą być zbywane, zastawiane,

wnoszone do spółki, oddawane do odpłatnego

korzystania lub w jakikolwiek inny sposób

obciążane bez zgody wyrażonej uchwałą Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przewidywana

wartość czynności przekracza 100 milionów

złotych.

2. Zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wymaga

też objęcie akcji w podwyższonym kapitale

zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu

Państwa przez podmioty inne niż Skarb Państwa

lub inne niż państwowe osoby prawne, jeżeli

wartość kapitału zakładowego przed jego

podniesieniem przekracza 100 milionów złotych.

3. Zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wymaga

też dokonanie czynności, w wyniku której wartość

wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1 i2,

podejmowanych wobec danego podmiotu,

określonego w ust.  1, w okresie ostatnich 4 lat

przekroczy 100 milionów złotych.

4. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 1, 2 lub 3

Poprawka
sen. A. Bieli
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jest nieważna z mocy prawa.";'';

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 4a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, na wniosek organu

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego lub związku

jednostek samorządu terytorialnego, może zbyć nieodpłatnie tej

jednostce lub związkowi akcje jednoosobowej spółki Skarbu

Państwa, innej niż określona w art. 1a ust. 1, jeżeli:

1) podstawowy przedmiot wykonywanej przez spółkę

działalności gospodarczej służy realizacji zadań własnych tej

jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek

samorządu terytorialnego i spółka wykonuje tę działalność na

obszarze składającej wniosek jednostki samorządu

terytorialnego lub jednostki samorządu terytorialnego

uczestniczącej w składającym wniosek związku jednostek

samorządu terytorialnego,

2) siedziba spółki znajduje się na obszarze składającej wniosek

jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki samorządu

terytorialnego uczestniczącej w składającym wniosek związku

jednostek samorządu terytorialnego.";

Poprawka
KGN
poparta przez komisję

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 4a w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odpłatnego wniesienia do innego podmiotu należących do

jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek

samorządu terytorialnego akcji spółki, o której mowa w ust. 3,";

Poprawka
KGN
poparta przez komisję

4) w art. 1 w pkt 2, w art. 4a:

a) w ust. 7:

- skreśla się pkt 3 i 4,

- w zdaniu końcowym wyrazy ", związek jednostek samorządu

terytorialnego lub spółkę, o której mowa w ust. 3," zastępuje się

wyrazami "lub związek jednostek samorządu terytorialnego",

b) w ust. 8 skreśla się wyrazy "oraz ust. 7 pkt 3" i wyrazy "oraz ust. 7

pkt 4";

Poprawka
KGN
poparta przez komisję
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5) w art. 1 w pkt 5, w art. 15a w pkt 1 po wyrazie "senatorskich" dodaje

się wyrazy ", poselsko-senatorskich";

Poprawka
KGN
poparta przez komisję

6) w art. 1 w pkt 5, w art. 15a w pkt 1 skreśla się wyrazy ", umowy o

dzieło";

Poprawka
KGN
poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 8.

7) w art. 1 w pkt 5, w art. 15a:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "nie mogą być osoby" zastępuje się

wyrazami "nie mogą być",

b) w pkt 1-3 na początku dodaje się wyraz "osoby",

c) w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się

pkt 4 w brzmieniu:

"4) doradcy polityczni Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Prezesa Rady Ministrów, ministrów lub partii politycznych.";

Poprawka
KGN

8) w art. 1 w pkt 5, w art. 15a:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "nie mogą być osoby" zastępuje się

wyrazami "nie mogą być",

b) w pkt 1-3 na początku dodaje się wyraz "osoby",

c) w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt

4 w brzmieniu:

"4) doradcy polityczni Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

członkowie gabinetów politycznych Prezesa Rady Ministrów

lub ministrów.";

Poprawka
sen. J. Laseckiego
poparta przez komisję

9) w art. 1 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) po art. 38b dodaje się art. 38c-38i w brzmieniu:

"Art. 38c. Uprawnione osoby, o których mowa w art. 38 ust.

1, mogą przekazać przysługujące im uprawnienia

do nieodpłatnego nabycia akcji, w drodze umowy,

utworzonej z ich wyłącznym udziałem spółce

kapitałowej, zwanej dalej "spółką pracowniczą".

Poprawka
sen. A. Bieli
poparta przez komisję
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Akcjonariuszami spółki pracowniczej powinno być

co najmniej 50% uprawnionych osób do

nieodpłatnego nabycia akcji spółki, o której mowa

w art. 38 ust. 1. W takim przypadku spółka

pracownicza wykonuje prawo do nieodpłatnego

uzyskania akcji w takiej liczbie, jaka przysługuje

każdej z uprawnionych osób, która przystąpiła do

spółki pracowniczej.

Art. 38d. Spółka pracownicza ma pierwszeństwo w nabyciu

akcji prywatyzowanej spółki, o której mowa w art.

38 ust. 1.

Art. 38e. Do spółki pracowniczej nie stosuje się ograniczeń, o

których mowa w art. 154 § 2 ustawy z dnia 15

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Art. 38f. Akcje spółki, o której mowa w art. 38 ust. 1,

wniesione do spółki pracowniczej oraz

odpowiednio udziały albo akcje w spółce

pracowniczej nie mogą być przedmiotem obrotu

przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez

Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach

ogólnych.

Art. 38g. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części

udziału oraz zastawienie udziału albo odpowiednio

zbycie lub zastawienie akcji w spółce pracowniczej

wymaga zgody spółki pracowniczej.

Art. 38h. Uchwały dotyczące zbycia przez spółkę pracowniczą

akcji spółki, o której mowa w art. 38 ust. 1,

zapadają większością trzech czwartych głosów.

Art. 38i. Podatek od dywidendy wypłaconej przez spółkę

pracowniczą do wysokości dywidendy wypłaconej

przez spółkę, o której mowa w art. 38 ust. 1, uważa

się za zapłacony, jeżeli został obliczony i pobrany

podatek od dywidendy wypłaconej spółce

pracowniczej.";";
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10) w art. 1 w pkt 15:

a) w ust. 3 po wyrazach "państwowych osób prawnych" dodaje się

przecinek,

b) w ust. 4 wyrazy "oraz spółki" zastępuje się wyrazami ", oraz do

spółek";

Poprawka
KGN
poparta przez komisję

11) w art. 2 w pkt 1, ust. 1c otrzymuje brzmienie:

"1c. Przepis ust. 1 stosuje się w wypadku zamiaru wskazania przez

przedsiębiorstwo państwowe swojego reprezentanta w zarządzie

lub radzie nadzorczej spółki.";

Poprawka
KGN
poparta przez komisję

12) w art. 2 w pkt 2, w art. 46b wyrazy "art. 46a ust. 1 i 1c" zastępuje się

wyrazami "art. 46a ust. 1, 1a i 1c";

Poprawka
KGN
poparta przez komisję

13) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Połączenie funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej z

zatrudnieniem lub funkcją, których dotyczy zakaz określony

w art. 15a, art. 16 ust. 4 i art. 69a ust. 4 ustawy wymienionej

w art. 1, powoduje wygaśnięcie mandatu członka zarządu lub

rady nadzorczej po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w

życie niniejszej ustawy, chyba że członek zarządu lub rady

nadzorczej wcześniej przestanie pełnić funkcję lub ustanie

jego zatrudnienie, o których mowa w art. 15a ustawy

wymienionej w art. 1".

Poprawka
KGN
poparta przez komisję

................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................


