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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych

(druk nr 828)

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. O KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI (Dz. U. z

2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.)

Art. 56.
1. Planowane kwoty oraz przeznaczenie przychodów z prywatyzacji określa co rok ustawa

budżetowa. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji tworzy się następujące państwowe
fundusze celowe:

[1) Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze
sprzedaży 5 % akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w
wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem na cele
związane z zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb
Państwa,]

<1) Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki
pochodzące ze sprzedaży 5 % akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze
spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z
przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli
mienia przejętego przez Skarb Państwa, poprzez:

a) wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód
sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w
związku z nacjonalizacją mienia,

b) wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23
lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.),

c) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym
wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty
w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa,

d) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza
granicami kraju,

e) pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów
cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach
realizacji celów, o których mowa w lit. a – d,>

2) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na rachunku którego gromadzi się 15 %
przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od
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tych środków z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji
przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji,

3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się:
a) 2 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz

odsetki od tych środków,
b) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem

Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem
Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów
likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału
zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów przeprowadzania
egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na
wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych
ustawowo określonych zadań, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa,

4) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, na rachunku którego gromadzi się 2 %
przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od
tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii
polskiej obejmujące wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych
lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej
państwa, wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac
rozwojowych oraz promocję i upowszechnianie nauki.

1a. (uchylony).
<1b. Ustawa budżetowa może określić, na dany rok budżetowy, inną wysokość

wskaźników, od których jest uzależniona wysokość kwoty przychodów z
prywatyzacji przeznaczonej na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli jest to
uzasadnione potrzebami budżetu państwa i nie zagraża realizacji zadań
finansowanych ze środków Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.>

2. Dysponentem Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest minister właściwy do
spraw Skarbu Państwa, a dysponentem Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest
minister właściwy do spraw nauki.

<2b. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych Funduszy, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 – 3, ich dysponent może dokonywać lokat:

1)  na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

2)  w skarbowych papierach wartościowych.>
3. Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, stanowiących do

dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i
funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im
podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z późn.
zm.) rezerwę na cele uwłaszczenia, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa
przekazuje na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy. Środki te
przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz
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przeciwdziałania bezrobociu. Minister właściwy do spraw pracy może przekazać środki
do:

1) Funduszu Pracy,
2) Banku Gospodarstwa Krajowego - z przeznaczeniem na wypłatę pożyczek dla osób

fizycznych podejmujących działalność gospodarczą, przy czym środki pochodzące
ze zwrotu pożyczek Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca na wyodrębniony
rachunek ministra właściwego do spraw pracy.

4. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na
dzień 30 czerwca każdego roku budżetowego, pomniejszony o znane w tym dniu
zobowiązania dotyczące tego roku, nie może przekraczać 1/4 przychodów uzyskanych od
dnia 1 lipca roku poprzedniego do dnia 30 czerwca roku, w którym następuje rozliczenie.
Nadwyżka podlega przekazaniu na przychody budżetu państwa do dnia 31 lipca każdego
roku.

<4a. Środki zgromadzone na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać na przychody
budżetu państwa.>

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podwyższa corocznie kapitał zakładowy
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów Funduszu, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na
ratowanie i na restrukturyzację przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni w
rozumieniu załącznika do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w
sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001, zm.
rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).

7. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji przeznacza się, na zasadach i w trybie
określonym w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z
późn. zm.) środki na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa.

Uwaga: ust. 7 dodany przez art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 (Dz.U. 10.28.144) zmieniającej nin.
ustawę z dniem 12 marca 2010 r.

<7. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, określa, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszy, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 – 3, w tym elementy rocznego planu finansowego, mając na względzie
potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszy. W przypadku
Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozporządzenie określa również sposób
postępowania w zakresie uzupełnienia środków brakujących na pokrycie kosztów
procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego.>
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O

FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706)

Art. 28.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr
171, poz. 1397, z późn. zm.) w art. 56 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się:

a) 2 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym
oraz odsetki od tych środków,

b) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem
Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów
procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie
kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów
przeprowadzania egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw
Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności
wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,",

[b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a.W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych Funduszy, o których

mowa w ust. 1 pkt 1-3, ich dysponent może dokonywać oprocentowanych lokat
bankowych.";

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszy, o których mowa w ust. 1
pkt 1-3, w tym:
1) elementy rocznego planu finansowego,
2) sposób dokonywania wydatków ujętych w rocznym planie finansowym,
3) sposób dokonywania oprocentowanych lokat bankowych wolnych środków

finansowych,
4) sposób postępowania w zakresie uzupełnienia środków brakujących na

pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego -
w przypadku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3

- mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej
Funduszy.".]


