
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

oraz o zmianie innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 marca

2006 r. ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych

ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) 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.";
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2) 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,";

3) 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";

4) w art. 1 w pkt 5, w art. 15a w pkt 1 po wyrazie "senatorskich" dodaje się wyrazy ",

poselsko-senatorskich";

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

6) 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.";

7) 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". Akcjonariuszami

spółki pracowniczej powinno być co najmniej 50% uprawnionych
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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 Kodeksu 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.";";

8) 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";

9) 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.";
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10) 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";

11) 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".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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U Z A S A D N I E N I E

Większość poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i

prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw ma charakter porządkujący i doprecyzowujący

przepisy uchwalone przez Sejm.

Poprawka nr 3 usuwa bezprzedmiotowe przesłanki, których wystąpienie nie może

doprowadzić do utraty przez jednostkę samorządu terytorialnego kontroli nad

skomunalizowaną spółką. Kapitał zakładowy i majątek spółki to dwie bardzo różne kategorie

finansowoprawne i cywilnoprawne. Jakiekolwiek zmiany własnościowe w zakresie

przedsiębiorstwa spółki, składników aktywów trwałych czy praw do nieruchomości nie mogą

spowodować zmian w kapitale zakładowym spółki, w wyniku których jeden ze wspólników

czy akcjonariuszy utraciłby większość głosów służących całemu kapitałowi zakładowemu czy

też prawo powoływania większości członków zarządu i rady nadzorczej spółki.

Poprawka nr 4 uzupełnia katalog osób, które nie mogą zostać wskazane przez Skarb

Państwa lub inną państwową osobę prawną do pełnienia funkcji członka zarządu lub rady

nadzorczej spółki - o osoby zatrudnione w biurach poselsko-senatorskich. Zgodnie z art. 23

ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora - posłowie i

senatorowie tworzą biura poselskie, senatorskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi

swojej działalności w terenie.

Poprawka nr 5 usuwa z katalogu osób, które nie mogą zostać wskazane przez Skarb

Państwa lub inną państwową osobę prawną do pełnienia funkcji członka zarządu lub rady

nadzorczej spółki - osoby zatrudnione w biurach poselskich i senatorskich na podstawie

umowy o dzieło.

Poprawka nr 6 rozszerza katalog osób, które nie mogą zostać wskazane przez Skarb

Państwa lub inną państwową osobę prawną do pełnienia funkcji członka zarządu lub rady

nadzorczej spółki - o doradców politycznych Prezydenta Rzeczypospolitej, członków

gabinetów politycznych Prezesa Rady Ministrów lub ministrów. Senat uznał, iż intencje

wprowadzenia przez Sejm tego katalogu związane z chęcią odpolitycznienia obsady zarządów

i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, przemawiają za uzupełnieniem go o wskazane w

poprawce osoby - będące w najwyższym stopniu zaangażowane politycznie.
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Poprawka nr 7 umożliwia przekazanie spółce pracowniczej utworzonej przez

uprawnionych pracowników, rolników lub rybaków - uprawnienia do nieodpłatnego nabycia

akcji. Zdaniem Senatu wprowadzenie takiej możliwości koncentracji kapitału pracowniczego

będzie zachętą dla osób uprawnionych do niesprzedawania nieodpłatnie otrzymanych akcji i

zwiększy ich udział w prywatyzacji, we współzarządzaniu prywatyzowaną spółką.

W poprawce nr 11 Senat wskazał jednoznacznie, iż połączenie funkcji członka

zarządu lub rady nadzorczej z zatrudnieniem lub funkcją, których dotyczy wprowadzany

przez nowelizację zakaz, powoduje wygaśnięcie mandatu członka zarządu lub rady

nadzorczej po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, chyba że członek

zarządu lub rady nadzorczej wcześniej przestanie pełnić funkcję lub ustanie jego zatrudnienie.


