
  Druk nr 373-A 
  SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
                V kadencja 
 
 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE   
 

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA 
 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz 
ustawy o zasadach wykonywania uprawnień 
przysługujących Skarbowi Państwa (druki nr 
27 i 373) 
 
         Sejm na 14 posiedzeniu w dniu 22 marca 2006 r. zgodnie z art. 47 ust. 1  Regulaminu 

Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 373 do Komisji Skarbu 

Państwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisja Skarbu Państwa po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 23 marca 

2006 r. oraz po wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, 

że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu nie są objęte prawem Unii Europejskiej, 

 

  

wnosi 

 

 
W y s o k i   S e j m   raczy poprawki zawarte w: 
 
 
1)  w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie: 
 
„1) po art. 1b dodaje się art. 1c w brzmieniu: 

„Art. 1c. 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 i 
2, 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 jest nieważna z mocy 
prawa.”;”; 

- poseł R. Giertych w imieniu klubu LPR 

- odrzucić 
 
2) w art. 1 w pkt 5, w art. 15a pkt 1 nadać brzmienie: 
 
„1) zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich lub Biurach posłów do Parlamentu 

Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o 
podobnym charakterze,” 

 
- poseł A. Grad w imieniu klubu PO 

- odrzucić 
 
3) w art. 1 po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu: 
 

„5a) w art. 16 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
 
 „4. Do osób reprezentujących Skarb Państwa lub inne państwowe osoby 

prawne w zarządach spółek powstałych w drodze komercjalizacji przepisy 
art. 15a stosuje się odpowiednio.”.” 

 
- poseł A. Grad w imieniu klubu PO 

- odrzucić 
 

Uwaga: poprawka nr 3 powinna być głosowana łącznie z poprawką nr 5 i 6 
 

4) w art. 1 w pkt 6 dodać art. 38c i 38d 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”. Akcjonariuszami spółki pracowniczej powinno być co najmniej 50% 



pracowników zatrudnionych w spółce, o której mowa w art. 38 ust. 1. W takim 
przypadku spółka pracownicza wykonuje przysługujące prawo do nieodpłatnego 
uzyskania akcji w takiej liczbie, jaka przysługuje uprawnionym osobom. 

 

Art. 38d. Spółka pracownicza ma pierwszeństwo w nabyciu akcji prywatyzowanej 
spółki, o której mowa w art. 38 ust. 1.” 

 

- poseł R. Giertych w imieniu klubu LPR 

- przyjąć 
 

5) w art. 1 w pkt 14, w art. 69a ust. 3 nadać brzmienie: 

 

„3. Przepisy art. 19a i 19b stosuje się również do spółek powstałych na podstawie 
odrębnych przepisów i w trybie innym niż określony w niniejszej ustawie, w których 
ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych 
oraz do spółek, o których mowa w art. 1a.” 
 
- poseł A. Grad w imieniu klubu PO 

- odrzucić 
 

6) w art. 1 w pkt 14, w art. 69a dodać ust. 4 w brzmieniu: 

 

„4. Przepisy art. 15a i art. 16 ust. 4 stosuje się również do spółek powstałych na 
podstawie odrębnych przepisów i w trybie innym niż określony w niniejszej ustawie, 
w których akcje posiada Skarb Państwa lub inna państwowa osoba prawna oraz spółki, 
o których mowa w art. 1a.” 

 
- poseł A. Grad w imieniu klubu PO 

- odrzucić 
 
7) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 
 
 

„Art. 1a. z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 
r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 
167, poz. 1399) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w art. 46a dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

 
„1c. Przedsiębiorstwo państwowe zgłasza organowi założycielskiemu zamiar 
wskazania swojego reprezentanta w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki, w 
której to przedsiębiorstwo ma uprawnienia do obsadzania tych funkcji.”; 

 
 
 
 



2) art. 46b otrzymuje brzmienie: 
 

„Art. 46b. Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów art. 46 ust. 
3-4, oraz czynności prawne, o których mowa w art. 46a ust. 1 i 1c, dokonane 
pomimo niewyrażenia zgody przez organ założycielski, są nieważne.”. 

 
- poseł A. Grad w imieniu klubu PO 

- przyjąć 
 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 7 spowoduje konieczność zmiany tytułu ustawy 

 

 

 

 

 
Warszawa, dnia 23 marca 2006 r. 
 
 
 
 

 

Sprawozdawca 
 

 
 

/-/Jacek Tomczak 

Zastępca Przewodniczącej Komisji 
Skarbu Państwa  

 
 

 /-/Aleksander Grad 
 


