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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt

przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej na 47. posiedzeniu w dniu 7 września 2007 r. ustawę

o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie
konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.

Z poważaniem

(-) Ludwik Dorn



USTAWA

z dnia 7 września 2007 r.

o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji
spółek sektora elektroenergetycznego

Art. 1.

Ustawa reguluje zasady nieodpłatnego nabywania akcji przez uprawnionych pracowników lub
ich spadkobierców oraz zamiany akcji posiadanych przez uprawnionych akcjonariuszy lub
zamiany prawa do ekwiwalentu w związku z procesem konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego.

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) spółce konsolidującej – rozumie się przez to spółkę z udziałem Skarbu Państwa lub spółkę z

udziałem spółki ze 100% udziałem Skarbu Państwa, na pokrycie kapitału zakładowego

której Skarb Państwa wnosi, w ramach procesu konsolidacji spółek sektora

elektroenergetycznego, akcje spółek konsolidowanych;

2) spółce konsolidowanej – rozumie się przez to spółkę z udziałem Skarbu Państwa, której

akcje zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej;

3) uprawnionych pracownikach - rozumie się przez to:

a) osoby, które na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) są uprawnione do
nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji spółki konsolidowanej,

b) osoby, które jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy nabyły od Skarbu Państwa akcje spółek konsolidowanych lub prawo do
nieodpłatnego nabycia akcji spółek konsolidowanych lub nabyły prawo do
ekwiwalentu;

4) uprawnionych akcjonariuszach - rozumie się przez to akcjonariuszy spółki konsolidowanej,

którzy jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.

Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz.
2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006
r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532
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komercjalizacji i prywatyzacji lub jako spadkobiercy takich osób, nabyli przed dniem

wejścia w życie ustawy akcje spółki konsolidowanej nieodpłatnie od Skarbu Państwa, jak

również pozostałych akcjonariuszy spółki konsolidowanej, którzy nabyli akcje spółki

konsolidowanej zbyte przez takie osoby;

5) prawie do ekwiwalentu – rozumie się przez to ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia

akcji, o którym mowa w art. 38b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i

prywatyzacji.

Art. 3.

1. W przypadku wniesienia przez Skarb Państwa akcji spółki konsolidowanej na pokrycie
kapitału zakładowego spółki konsolidującej uprawnieni pracownicy, w miejsce prawa do
nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej, mogą skorzystać z prawa do
nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej.

2. W przypadku wniesienia przez Skarb Państwa wszystkich akcji spółki konsolidowanej na
pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej będącej jednoosobową spółką Skarbu
Państwa uprawnieni pracownicy, w miejsce prawa do ekwiwalentu, mogą skorzystać z
prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej.

3. Suma akcji spółki konsolidującej udostępnionych uprawnionym pracownikom spółek
konsolidowanych lub uprawnionym akcjonariuszom, na zasadach określonych w ust. 1 oraz
art. 5 ust. 1, nie może przekroczyć 15% akcji należących do Skarbu Państwa w tej spółce,
na pokrycie kapitału zakładowego której zostały wniesione akcje spółek konsolidowanych.

4. Suma akcji spółki konsolidującej, o której mowa w ust. 2, udostępnionych uprawnionym
pracownikom spółki konsolidowanej, na zasadach określonych w ust. 2 oraz art. 6,  nie
może przekroczyć 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w spółce konsolidującej w
zamian za wniesione akcje spółki konsolidowanej.

Art. 4.

1. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej powstaje po 
upływie sześciu miesięcy od dnia powstania prawa do nieodpłatnego nabycia 
akcji spółki konsolidowanej i wygasa z upływem dwunastu miesięcy od dnia 
jego powstania. W przypadku, gdy prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki
konsolidowanej zostało nabyte przez uprawnionego pracownika lub jego spadkobiercę
przed dniem wejścia w życie ustawy i prawo to w tym terminie nie wygasło, bieg terminu,
o którym mowa w zdaniu poprzednim rozpoczyna się po upływie sześciu miesięcy od dnia
wejścia ustawy w życie.

2. Uprawnieni pracownicy lub ich spadkobiercy mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego
nabycia akcji spółki konsolidującej o ile złożą pisemne oświadczenia o zamiarze nabycia
akcji tej spółki. Termin do składania oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji
spółki konsolidującej rozpoczyna się w dniu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia
akcji spółki konsolidowanej i kończy się z upływem trzech miesięcy od dnia jego
rozpoczęcia. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do
nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej.
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3. Śmierć uprawnionego pracownika, która nastąpiła po rozpoczęciu biegu terminu do
złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, a przed złożeniem przez niego tego
oświadczenia, przerywa, do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu
nabycia spadku, bieg terminu na złożenie oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia
akcji przez jego spadkobierców oraz zrealizowanie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

4. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobierców może być zrealizowane o ile
wniosek o stwierdzenie nabycia spadku został złożony nie później niż do dnia wygaśnięcia
prawa, o którym mowa w ust. 1.

5. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidującej mają zastosowanie przepisy
działu IV rozdziału 2 z wyłączeniem przepisów art. 38 ust. 1-4, ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

6. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidowanej mają zastosowanie przepisy
działu IV rozdziału 2, z wyłączeniem przepisów art. 38 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Art. 5.

1. Uprawnieni akcjonariusze mogą skorzystać z prawa zamiany posiadanych akcji spółki
konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, o ile złożą pisemne oświadczenie o
zamiarze dokonania takiej zamiany.

2. Art. 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do zamiany akcji przez uprawnionych
akcjonariuszy, z tym że bieg terminu na składanie oświadczeń rozpoczyna się po upływie
sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Prawo do zamiany, o którym mowa w ust. 1, powstaje po upływie dwunastu miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy i wygasa z upływem dwunastu miesięcy od dnia powstania.

4. Do zamiany, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 38 ust. 2-4 ustawy z
dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Art. 6.

1. Uprawnieni pracownicy lub ich spadkobiercy, którzy nabyli prawo do ekwiwalentu przed
dniem wejścia w życie ustawy, mogą skorzystać z prawa do zamiany tego prawa na prawo
do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej, o ile w terminie dwóch miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą pisemne oświadczenie o zamiarze dokonania
tej zamiany. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do
zamiany.

2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej powstaje po upływie trzech
miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji spółki konsolidującej na
zasadach ogólnych i wygasa z upływem dwunastu miesięcy od dnia powstania tego prawa.
Jeżeli zbycie akcji Skarbu Państwa na zasadach ogólnych nastąpiło w okresie, o którym
mowa w ust. 1, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po trzech miesiącach od
upływu terminu na złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 7.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
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1) listę spółek konsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału

zakładowego spółek konsolidujących,

2) listę spółek konsolidujących

– mając na uwadze politykę energetyczną państwa przyjętą przez Radę Ministrów zgodnie
z art. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z późn. zm.2)).

Art. 8.

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób
określenia liczby akcji spółki konsolidującej przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia
przez uprawnionych pracowników spółki konsolidowanej lub do nabycia przez
uprawnionych akcjonariuszy w drodze zamiany akcji spółki konsolidowanej, której akcje
zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej, tryb nabywania
akcji przez uprawnionych pracowników oraz tryb dokonywania zamiany akcji spółki
konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, mając na uwadze równe traktowanie
uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy, wartość akcji spółek
konsolidowanych i konsolidujących oraz konieczność zapewnienia zgodnie z interesem
uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy organizacji czynności
związanych z udostępnianiem i zamianą akcji.

2. W przypadku zamiany, o której mowa w art. 6, uprawnieni pracownicy spółki
konsolidowanej lub ich spadkobiercy otrzymają akcje spółki konsolidującej o wartości
równej przyznanej kwocie ekwiwalentu prawa do akcji, ustalonej na podstawie wyceny, o
której mowa w art. 9.

Art. 9.

Wartość akcji spółek konsolidowanych i konsolidujących zostanie określona według
następujących zasad:

1) jako wartość akcji spółek konsolidowanych przyjęta zostanie wartość, po której akcje spółek

konsolidowanych zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego odpowiednich

spółek konsolidujących;

2) wartość akcji spółek konsolidujących zostanie ustalona według tych samych metod, według

których została ustalona wartość akcji spółek konsolidowanych na potrzeby wniesienia na

pokrycie kapitału zakładowego tych spółek konsolidujących na dzień rejestracji

podwyższenia kapitału zakładowego spółek konsolidujących.

Art. 10.

1. Do zbywania przez Skarb Państwa akcji spółek konsolidujących objętych w zamian za
aport w postaci akcji spółek konsolidowanych ograniczenia wynikającego z art. 336 § 1 i 2

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,

poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz.
905.
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ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,
z późn. zm.3)) nie stosuje się.

2. Akcje spółek konsolidujących nabyte przez uprawnionych pracowników lub ich
spadkobierców na podstawie art. 4 nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem
dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 11.

Akcjonariusze spółek PGE-Energia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz BOT
Górnictwo i Energetyka spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, którzy nabyli akcje tych spółek na
zasadach określonych w niniejszej ustawie, stają się akcjonariuszami spółki Polskie Sieci
Elektroenergetyczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w wyniku połączenia spółki PGE-
Energia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz BOT Górnictwo i Energetyka spółka
akcyjna z siedzibą w Łodzi ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne spółka akcyjna z
siedzibą w Warszawie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku spółek PGE-Energia spółka akcyjna z
siedzibą w Warszawie oraz BOT Górnictwo i Energetyka spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi na
spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Art. 12.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z późn. zm.4)) w art. 24 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„16. Dochód uzyskany z tytułu zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki
konsolidującej  lub prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje spółki
konsolidującej, dokonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach
nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr ..., poz. ...) nie podlega opodatkowaniu w momencie
zamiany akcji lub prawa do ekwiwalentu na akcje. Dochód, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, przypadający z zamiany akcji spółki konsolidowanej na zbyte akcje spółki
konsolidującej  lub zamiany prawa do ekwiwalentu w spółce konsolidowanej na akcje

                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i

Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 208, poz. 1540.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.
703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116,
poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263,
poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz.
732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366,
Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006
r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz.
1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99,
poz. 658 i Nr 115, poz. 791.



- 7 -

spółki konsolidującej podlega opodatkowaniu w momencie uzyskania dochodu ze zbycia
akcji spółki konsolidującej otrzymanych w wyniku zamiany.”.

Art. 13.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ludwik DORN

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

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

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


