
Warszawa, dnia 18 lipca 2007 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

(druk nr 485)

I. Cel i przedmiot ustawy

Ustawa stanowi, że w przypadku dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa

państwowego Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo akcje lub udziały jakie

Skarb Państwa obejmie w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego przedsiębiorstwa

minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekaże nieodpłatnie Fundacji – Zakład

Narodowy imienia Ossolińskich. Zgodnie z ustawą uprawnieni pracownicy przedsiębiorstwa

państwowego zachowają prawo do nieodpłatnego nabycia części akcji lub udziałów w takiej

spółce.

W  myśl ustawy, dywidendy z akcji lub udziałów spółki powstałej w wyniku

komercjalizacji staną się jednym ze źródeł finansowania Fundacji – Zakład Narodowy imienia

Ossolińskich, z tym że dywidendy te nie będą mogły być przeznaczone na wykonywanie

przez Fundację działalności gospodarczej.

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przejmie przysługujące przedsiębiorstwu

państwowemu prawo do używania znaku historycznego, o którym mowa w art. 3 ustawy z

dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, jako znaku

historycznego i towarowego.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Sejm uchwalił ustawę na 45. posiedzeniu w dniu 5 lipca 2007 r. Projekt ustawy był

przedłożeniem poselskim. W trakcie prac sejmowych dodano przepis wskazujący, że

dywidendy z akcji lub udziałów spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa
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państwowego Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo nie mogą być

przeznaczane na wykonywanie przez Fundację działalności gospodarczej.

III. Uwagi szczegółowe

Art. 1 pkt 3, art. 16 ust. 1 – art. 16 ust. 1 w nowym brzmieniu przewiduje, że prawo używania

znaku historycznego, o którym mowa w art. 3, jako znaku historycznego i towarowego służyć

będzie - od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej - spółce powstałej w wyniku

komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Zakład Narodowy imienia Ossolińskich –

Wydawnictwo. Z nowego brzmienia art. 16 ust. 1 można więc wnosić, że komercjalizacja

dokona się w okresie vacatio legis ustawy. Niemniej mając na względzie, że w czasie

rozpatrywania przez Senat opiniowanej ustawy nie wiadomo kiedy zostanie dokonana

komercjalizacja, należałoby rozważyć dodanie przepisu przejściowego, którego celem będzie

utrzymanie do dnia komercjalizacji przysługującego przedsiębiorstwu państwowemu Zakład

Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, prawa używania znaku historycznego na

dotychczasowych zasadach.

Propozycja poprawki:

- po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. Do dnia komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Zakład Narodowy

imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, przedsiębiorstwu temu służy prawo

używania znaku historycznego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia

5 stycznia 1995 r. o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, jako

znaku historycznego i towarowego.".

Jakub Zabielski

Legislator


