
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r.

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz
niektórych innych ustaw

(druk nr 170)

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

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

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) spółce - rozumie się przez to spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością,

2) statucie, akcjach, akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu - rozumie się przez to
odpowiednio umowę lub akt założycielski, udziały, wspólników i zgromadzenie
wspólników,

3) przedsiębiorstwie - rozumie się przez to przedsiębiorstwo w znaczeniu określonym w
art. 551 Kodeksu cywilnego,

<3a) poprzedniku – rozumie się przez to bezpośredniego poprzedniego pracodawcę
uprawnionych pracowników, którego zespół składników majątkowych wszedł w
skład komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego lub przedsiębiorstwa
państwowego sprywatyzowanego przez wniesienie do spółki,>

4) dyrektorze - rozumie się przez to również osobę sprawującą zarząd komisaryczny lub
tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa państwowego,

5) uprawnionych pracownikach - rozumie się przez to:

a) osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego
przedsiębiorstwa państwowego pracownikami tego przedsiębiorstwa lub osoby
będące pracownikami przedsiębiorstwa państwowego w dniu zawarcia umowy
rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki,

b) osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa
państwowego z rejestru przedsiębiorców, lub osoby fizyczne, które w dniu
zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie
do spółki były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym,
zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r.
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981),

[c) osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym
przedsiębiorstwie państwowym lub w przedsiębiorstwie, które zostało
sprywatyzowane przez wniesienie do spółki, a rozwiązanie stosunku pracy
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nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn
niedotyczących pracowników,

d) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym
podlegającym prywatyzacji zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie
art. 231 Kodeksu pracy,]

<c) osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym
przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w
przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki
oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek
przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących
pracowników,

d) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie
państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały
przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy,>

6) rolnikach lub rybakach - rozumie się przez to osoby fizyczne prowadzące
gospodarstwo rolne lub rybackie, z którego w okresie pięciu lat przed wykreśleniem
przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców dostarczono bezpośrednio
lub pośrednio do tego przedsiębiorstwa surowce o wartości co najmniej 100 q żyta
według cen przyjmowanych do obliczania podatku rolnego w ostatnim roku przed
wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców.

7) (skreślony).

<Art. 2a.
Przebieg procesów prywatyzacyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów działu IV
i V ustawy, jest jawny.

Art. 2b.
1. Z przebiegu procesu prywatyzacyjnego, o którym mowa w art. 2a, sporządza się

kartę prywatyzacji, zawierającą co najmniej:
1) informacje o nabywcy:

a) nazwę lub firmę, pod którą działa, formę prawną oraz siedzibę, jeżeli
nabywca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, albo

b) imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, jeżeli nabywca jest osobą
fizyczną,

2) uzyskaną cenę,
3) kwotowo określoną wartość zobowiązań inwestycyjnych gwarantowanych przez

nabywcę,
4) informację o zawarciu porozumienia dotyczącego pakietu socjalnego,

obejmującego zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz
innych osób związanych z prywatyzowanym podmiotem,

5) informację o prywatyzowanym podmiocie,
6) wskazanie imion, nazwisk oraz stanowisk służbowych osób odpowiedzialnych za

przygotowanie i realizację procesu prywatyzacji,
7) informację o realizacji zobowiązań prywatyzacyjnych.
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2. Kartę prywatyzacji prowadzi się od momentu rozpoczęcia procesu prywatyzacji.
3. Karta prywatyzacji podlega aktualizacji i jest udostępniana na stronie podmiotowej

Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
albo organu założycielskiego.

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia,
wzór karty prywatyzacji, mając na względzie zapewnienie jawności procesu
prywatyzacyjnego.

Art. 2c.
Informacje o przebiegu negocjacji, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3, mają
charakter poufny jedynie do czasu ich zakończenia.

Art. 2d.
Umowy zawarte w trybie art. 33 ust. 1, 3 i 5 oraz art. 39 ust. 1 są jawne i podlegają
udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej.>

Art. 3.

1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje minister właściwy do spraw
Skarbu Państwa.

2. (uchylony).

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 komercjalizacji mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, z
wyjątkiem:

1) postawionych w stan likwidacji,

2) postawionych w stan upadłości,

3) wykonujących prawomocną decyzję o podziale lub łączeniu przedsiębiorstwa
państwowego,

4) przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się postępowanie układowe - do chwili
uprawomocnienia się układu,

5) przedsiębiorstw, w stosunku do których toczy się bankowe postępowanie ugodowe -
do chwili uprawomocnienia się ugody,

6) zarządzanych na podstawie umowy o zarządzaniu przedsiębiorstwem, chyba że
zarządca wystąpi z wnioskiem o komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego,

7) działających na podstawie ustaw innych niż ustawa o przedsiębiorstwach
państwowych, chyba że przedsiębiorstwa te podlegają komercjalizacji w drodze
odrębnych ustaw,

8) przedsiębiorstw, których uprawnione organy złożyły wniosek o dokonanie
prywatyzacji bezpośredniej - do czasu rozpatrzenia wniosku,

9) w stosunku do których wydane zostało zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej,

10) państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska",

[11) przedsiębiorstw wykonujących w dniu 1 stycznia 2006 r. działalność gospodarczą w
zakresie międzynarodowego transportu morskiego.]

3a. Umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, o których mowa w rozdziale 8a
ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, wygasają z dniem
wpisania spółki do rejestru.
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4. (skreślony).

4a. W przypadku komercjalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub art. 4a ust. 1, przepisów
ust. 3 pkt 6 i 8 nie stosuje się.

Art. 4a.

1. Z uzasadnionym wnioskiem dokonania komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w
celu komunalizacji może wystąpić do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się
siedziba tego przedsiębiorstwa, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 4 ust. 2. W przypadku
nieuwzględnienia wniosku minister informuje organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, podając jednocześnie uzasadnienie odmowy.

[3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, na wniosek organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się siedziba
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, lub na wniosek organu wykonawczego związku
jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze którego spółka prowadzi działalność,
może zbyć nieodpłatnie pakiet akcji tej spółki na rzecz tej jednostki samorządu
terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli:

1) podstawowy wykonywany przedmiot działalności spółki służy realizacji zadań
własnych tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu
terytorialnego i spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej
wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu
terytorialnego,

2) spółka nie jest wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
państwa lub inne listy spółek o znaczeniu państwowym tworzone na podstawie
odrębnych przepisów.

4. Uprawnieni pracownicy zachowują w tej spółce uprawnienia do nieodpłatnego nabycia
akcji.

5. W okresie co najmniej 5 lat od dnia nieodpłatnego nabycia akcji od Skarbu Państwa,
jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego ma
obowiązek zachować w spółce, o której mowa w ust. 3, co najmniej 51 % sumy głosów
służących całemu kapitałowi zakładowemu oraz prawo do powoływania większości
członków zarządu i rady nadzorczej tej spółki.

6. Na wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu
terytorialnego minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w drodze decyzji
administracyjnej, skrócić termin, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając sytuację
ekonomiczną spółki, o której mowa w ust. 3, oraz aktualne potrzeby jednostki samorządu
terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

7. W przypadku:

1) odpłatnego zbycia akcji spółki, o której mowa w ust. 3, należących do jednostki
samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego,

2) odpłatnego wniesienia do innego podmiotu należących do jednostki samorządu
terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego akcji spółki, o której
mowa w ust. 3,
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3) odpłatnego zbycia przez spółkę, o której mowa w ust. 3, przedsiębiorstwa,
składników aktywów trwałych lub praw do nieruchomości, na rzecz innych
podmiotów niż jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu
terytorialnego,

4) odpłatnego wniesienia należących do spółki, o której mowa w ust. 3,
przedsiębiorstwa, składników aktywów trwałych lub praw do nieruchomości, na
rzecz innych podmiotów niż jednostka samorządu terytorialnego lub związek
jednostek samorządu terytorialnego

- z naruszeniem przepisów ust. 5 lub ust. 6, korzyści uzyskane z tego tytułu przez
jednostkę samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub
spółkę, o której mowa w ust. 3, podlegają przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa.

8. Środki finansowe uzyskane z tytułu dokonania czynności prawnych, o których mowa w
ust. 7 pkt 1 oraz ust. 7 pkt 3, podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu
państwa, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 56, które podlegają przekazaniu
na rachunek właściwych funduszy celowych. Prawa uzyskane z tytułu dokonania
czynności prawnych, o których mowa w ust. 7 pkt 2 oraz ust. 7 pkt 4, przysługują
Skarbowi Państwa i podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu
Państwa.

9. Nabyte nieodpłatnie przez jednostkę samorządu terytorialnego lub przez związek
jednostek samorządu terytorialnego akcje spółki, o której mowa w ust. 3, a także
przedsiębiorstwo tej spółki, jej aktywa trwałe oraz prawa do nieruchomości, nie mogą
być zbywane nieodpłatnie na rzecz innych podmiotów niż jednostki samorządu
terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, w
okresie, o którym mowa w ust. 5. Nieodpłatne zbycie dokonane z naruszeniem tego
przepisu lub przepisów ust. 6 jest nieważne z mocy prawa.]

<Art. 4b.
1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, na wniosek organu wykonawczego

jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się siedziba spółki,
w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% akcji, lub na wniosek organu
wykonawczego związku jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze którego
mieści się siedziba spółki, może zbyć nieodpłatnie część lub wszystkie posiadane
przez Skarb Państwa akcje tej spółki na rzecz tej jednostki samorządu
terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, o ile zostały
spełnione łącznie następujące warunki:

1) przedmiot działalności spółki jest związany z realizacją zadań własnych tej
jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu
terytorialnego,

2) spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek
jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu
terytorialnego,

3) spółka nie jest wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
państwa lub inne listy spółek o znaczeniu państwowym, tworzone na podstawie
przepisów odrębnych.

2. Zbycie akcji, o którym mowa w ust. 1, nie jest zbyciem akcji na zasadach ogólnych.
Do zbycia akcji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
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postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
Zbycie akcji jest jawne i następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, której akcje
zostały nieodpłatnie zbyte w trybie, o którym mowa w ust. 1, zachowują
uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji. Przepisy art. 36-38c stosuje się
odpowiednio, przy czym kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa w zakresie zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego lub organ wykonawczy związku jednostek samorządu
terytorialnego.

4. Do ustalenia momentu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez
uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się odpowiednio
art. 38 ust. 2.

Art. 4c.
1. W przypadku sprzedaży akcji, o których mowa w art. 4b ust. 1, część uzyskanych

przychodów jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu
terytorialnego przekazuje, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania przychodów z
tego tytułu, na wyodrębnione rachunki funduszy celowych, o których mowa w art.
56 ust. 1, w następującej wysokości:

1) 5 % przychodów ze sprzedaży akcji – na Fundusz Reprywatyzacji,
2) 15 % przychodów ze sprzedaży akcji – na Fundusz Restrukturyzacji

Przedsiębiorców,
3) 2 % przychodów ze sprzedaży akcji – na Fundusz Skarbu Państwa,
4) 2 % przychodów ze sprzedaży akcji – na Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu
terytorialnego zbędzie akcje, o których mowa w art. 4b ust. 1, w drodze czynności
prawnej innej niż sprzedaż, w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania takiej
czynności, przekazuje na wyodrębnione rachunki funduszy celowych, o których
mowa w art. 56 ust. 1, kwotę stanowiącą równowartość:

1) 5 % wartości księgowej zbytych akcji – na Fundusz Reprywatyzacji,
2) 15 % wartości księgowej zbytych akcji – na Fundusz Restrukturyzacji

Przedsiębiorców,
3) 2 % wartości księgowej zbytych akcji – na Fundusz Skarbu Państwa,
4) 2 % wartości księgowej zbytych akcji – na Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

– przy czym wartość księgową zbytych akcji ustala się na dzień ich zbycia.>

Art. 12.

1. W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki powstałej
w wyniku komercjalizacji, członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne
zgromadzenie, z tym że dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią, z zastrzeżeniem ust.
2, osoby wybrane przez pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej przez
pracowników i w jednej piątej przez rolników lub rybaków.

2. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin, z
zastrzeżeniem art. 60 ust. 4.

3. Tryb wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników albo pracowników i rolników
lub rybaków określa statut spółki albo regulaminy uchwalone w sposób określony w
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statucie, z zastrzeżeniem ust. 4. Członkowie rad nadzorczych będący przedstawicielami
pracowników albo pracowników i rolników lub rybaków wybierani są w wyborach
bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności.

4. Przedstawicieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej wybiera ogólne zebranie
pracowników (delegatów).

5. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników spółki przeprowadza się
głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników z rady nadzorczej.

6. Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników, rolników lub rybaków do składu
pierwszej rady nadzorczej nie stanowi przeszkody do wpisania spółki do rejestru
przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał przez radę.

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki organizowania szkoleń dla członków rady nadzorczej pierwszej kadencji
wybranych przez pracowników,

2) warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na członków rad nadzorczych, zakres
obowiązujących tematów szkoleń i egzaminów, tryb powoływania komisji
egzaminacyjnej, składania egzaminów oraz warunki, w jakich kandydat może być
zwolniony z obowiązku składania egzaminu,

3) sposób ustalania wynagrodzeń dla członków rad nadzorczych spółek, w których
Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, uwzględniając wielkość, znaczenie
gospodarcze i wyniki finansowe spółki.

<Art. 12a.
1. W spółkach:

1) jednoosobowych Skarbu Państwa, lub
2) w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % liczby akcji, lub
3) w których udział spółek, o których mowa w pkt 1 i 2, lub spółek, o których

mowa w art. 10c ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.), przekracza 50 % liczby akcji

– wynagrodzenie członków zarządu oraz inne świadczenia związane z pracą ustala
rada nadzorcza lub inny statutowy organ nadzorczy, a w przypadku braku organu
nadzorczego walne zgromadzenie. Jeżeli wynagrodzenie członków zarządu ustala
walne zgromadzenie, przepisy ust. 2 i 3 oraz art. 12b i 12c stosuje się odpowiednio.

2. Warunki wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
członkom zarządu w spółkach, o których mowa w ust. 1, określa regulamin
wynagradzania ustalony przez radę nadzorczą lub inny statutowy organ nadzorczy,
w drodze uchwały. Organ właściwy do ustalenia regulaminu wynagradzania
członków zarządu może w celu jego przygotowania powołać komitet do spraw
wynagrodzeń lub skorzystać z pomocy doradców zewnętrznych.

3. Wynagrodzenie członka zarządu w spółkach, o których mowa w ust. 1, składa się z
części stałej oraz części zmiennej, w skład której może wejść w szczególności premia
oraz udział w zysku rocznym spółki. Członkom zarządu spółek, o których mowa w
ust. 1, mogą być przyznane również inne świadczenia związane z pracą.

Art. 12b.
1. Rada nadzorcza lub inny statutowy organ nadzorczy w spółce, o której mowa w art.

12a ust. 1 pkt 1, niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w art. 12a ust. 2,
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przekazuje ją wraz z uzasadnieniem właściwemu organowi uprawnionemu do
wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Uchwała wchodzi w
życie po upływie 30 dni od dnia przekazania.

2. Właściwy organ uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu
Państwa może ustalić regulamin wynagradzania członków zarządu w sposób
odmienny niż rada nadzorcza lub inny statutowy organ nadzorczy, w tym obniżyć
wysokość wynagrodzenia lub innych świadczeń związanych z pracą, w szczególności
jeżeli spółka, o której mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, nie przyjęła lub nie realizuje
programów, określonych w art. 12c ust. 1. Jeżeli właściwy organ, o którym mowa w
ust. 1, ustali regulamin wynagradzania członków zarządu spółek, o których mowa w
art. 12a ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w ust. 1, uchwała, o której mowa w art.
12a ust. 2, nie wchodzi w życie.

3. Rada nadzorcza lub inny statutowy organ nadzorczy spółki, o której mowa w art.
12a ust. 1 pkt 2 i 3, niezwłocznie po podjęciu uchwały, o której mowa w art. 12a ust.
2, przekazuje ją wraz z uzasadnieniem zarządowi, celem przedłożenia walnemu
zgromadzeniu. Zarząd jest zobowiązany do zwołania walnego zgromadzenia, w
porządku obrad którego znajdzie się punkt dotyczący ustalenia regulaminu
wynagradzania. Walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie dwóch miesięcy
od dnia przekazania zarządowi przez radę nadzorczą lub inny statutowy organ
nadzorczy uchwały, o której mowa w art. 12a ust. 2. Z zastrzeżeniem ust. 4,
uchwała, o której mowa w art. 12a ust. 2, wchodzi w życie następnego dnia po dniu
odbycia walnego zgromadzenia, w porządku obrad którego znalazł się punkt
dotyczący ustalenia regulaminu wynagradzania.

4. Walne zgromadzenie może ustalić regulamin wynagradzania członków zarządu, w
sposób odmienny niż rada nadzorcza lub inny statutowy organ nadzorczy, w tym
obniżyć wysokość wynagrodzenia lub innych świadczeń związanych z pracą, w
szczególności jeżeli spółka, o której mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2 i 3, nie przyjęła lub
nie realizuje programów, o których mowa w art. 12c ust. 1. Jeżeli walne
zgromadzenie ustali regulamin wynagradzania, uchwała, o której mowa w art. 12a
ust. 2, nie wchodzi w życie.

Art. 12c.
1. Warunki wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

członkom zarządu w spółkach, o których mowa w art. 12a ust. 1, ustala się, biorąc
pod uwagę wyniki ekonomiczno-finansowe spółki oraz stopień realizacji przyjętych
przez spółkę programów prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych, rozwojowych,
inwestycyjnych, zmierzających do poprawy efektywności gospodarowania mieniem
spółki, poprawy jej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zwiększenia jej wartości.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinien
spełniać regulamin, o którym mowa w art. 12a ust. 2, oraz uzasadnienie do uchwały,
o której mowa w art. 12b ust. 1 i 3, uwzględniając konieczność realizacji przyjętych
przez spółkę programów, o których mowa w ust. 1.

Art. 12d.
1. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego członków organów

nadzorczych spółek, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, jest właściwy organ
uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
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2. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego członków organów
nadzorczych spółek, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 2 i 3, jest walne
zgromadzenie.

Art. 12e.
1. W spółkach, o których mowa w art. 12a ust. 1, informacje dotyczące:

1) wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej,
2) regulaminu wynagradzania członków zarządu,
3) wysokości i składników wynagrodzenia, innych świadczeń związanych z pracą

oraz odpraw przysługujących członkom zarządu,
4) uzasadnienia, o którym mowa w art. 12b ust. 1 i 3

– są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy handlowej.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają publikacji na stronie podmiotowej

Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.>

Art. 32.

[1. Przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku
komercjalizacji dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku
spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości
przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań
ochrony środowiska. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 33
ust. 1 pkt 5.]

<1. Przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw
Skarbu Państwa:

1) zleca dokonanie analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku
spółki oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa,

2) może zlecić dokonanie analiz w zakresie:
a) ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki,
b) oceny realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony

środowiska,
c) innym, każdorazowo określonym, jeżeli wymaga tego ochrona interesu

Skarbu Państwa,
3) może zobowiązać spółkę, w której Skarb Państwa posiada większość głosów na

walnym zgromadzeniu, do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian
wynikających z wymogów ochrony środowiska, a w szczególności wynikających
z analizy, o której mowa w pkt 2 lit. b.>

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres analizy, o której mowa w ust. 1,
sposób jej zlecania, opracowania, odbioru i finansowania oraz warunki, w razie
spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

[3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przed zaoferowaniem akcji do zbycia może
zobowiązać spółkę do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wynikających z
wymogów ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z analizy, o której mowa
w ust. 1.]
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Art. 33.

1. Z zastrzeżeniem art. 36 i 37, akcje należące do Skarbu Państwa są zbywane w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

[3) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,]

<3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,>
4) przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podstawie art. 72-74 lub

art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539),

[5) aukcji ogłoszonej publicznie, jeżeli przedmiotem zbycia są akcje spółki, w której
Skarb Państwa posiada nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego, a cena sprzedaży
nie jest niższa od wartości księgowej akcji.]

<5) aukcji ogłoszonej publicznie, jeżeli cena wywoławcza nie jest niższa od
wartości księgowej akcji,>

<6) sprzedaży akcji na rynku regulowanym.>
[2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb zbywania akcji oraz

warunki, jakie powinny spełniać: oferta zbycia akcji, zaproszenie do składania ofert
nabycia akcji oraz zaproszenie do rokowań, które mogą dotyczyć zobowiązań
inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną środowiska, a także zobowiązań
związanych z ochroną interesów pracowników i innych osób związanych ze spółką.]

<2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb zbywania
akcji oraz warunki, jakie powinny spełniać: oferta zbycia akcji, zaproszenie do
składania ofert nabycia akcji oraz zaproszenie do negocjacji, które mogą dotyczyć
zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną środowiska, a także
zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowników i innych osób
związanych ze spółką, uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i
przejrzystości procesowi prywatyzacji.>

3. Rada Ministrów może wyrazić zgodę na inny niż przewidziany w ust. 1 tryb zbywania
akcji.

4. Rada Ministrów może wyrazić zgodę na wniesienie akcji należących do Skarbu Państwa
do innej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w zamian za objęcie akcji w
podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

<5. Akcje należące do Skarbu Państwa mogą być zbywane w trybie innym niż
określony w ust. 1, bez obowiązku występowania o zgodę Rady Ministrów, jeżeli:

1) nabywca i cena są wskazane w umowie prywatyzacyjnej, a zbycie dotyczy akcji
spółek, w których Skarb Państwa posiada mniej niż 50 % kapitału
zakładowego, lub

2) zbycie dotyczy akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 25
% kapitału zakładowego.>

Art. 36.

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania
spółki do rejestru.
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2. Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez
uprawnionych pracowników nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych
pracowników oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy
poprzedzających miesiąc, w którym Skarb Państwa zbył pierwsze akcje na zasadach
ogólnych.

3. W przypadku spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego,
które miało na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorców uregulowane zobowiązania
wobec budżetu państwa oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, w iloczynie, o którym
mowa w ust. 2, kwotę osiemnastu średnich wynagrodzeń zastępuje się kwotą dwudziestu
czterech średnich wynagrodzeń.

[4. Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy
zatrudnienia uprawnionych pracowników w komercjalizowanym przedsiębiorstwie
państwowym i w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego przedsiębiorstwa
państwowego.]

<4. Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy
zatrudnienia uprawnionych pracowników w komercjalizowanym przedsiębiorstwie
państwowym, jego poprzedniku i w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego
przedsiębiorstwa państwowego.>

4a. Nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników następuje w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisu art. 180 Kodeksu spółek handlowych nie
stosuje się.

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby
akcji przypadających na każdą z tych grup oraz tryb nabywania akcji przez uprawnionych
pracowników.

<Art. 36a.
W przypadku obniżenia kapitału zakładowego spółki przed dniem zbycia przez Skarb
Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, uprawnionym pracownikom oraz
rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji
należących do Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki po zarejestrowaniu
obniżenia kapitału zakładowego. Do nieodpłatnego nabycia akcji stosuje się
odpowiednio przepisy art. 36 i 37-38d.>

Art. 37.

1. Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji
objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. [Przepisy art. 36 ust. 2
lub ust. 3 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 36 ust. 2 lub ust. 3 oraz ust. 4a
stosuje się odpowiednio.>

1a. Liczba akcji przypadająca na jednego rolnika lub rybaka nie może przekroczyć najwyższej
liczby akcji przypadającej na jednego uprawnionego pracownika.

2. (skreślony).

3. Każdemu rolnikowi i rybakowi przysługuje prawo nabycia akcji w równej liczbie.

4. Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie więcej niż w dwóch spółkach.
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5. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  określi, w drodze rozporządzenia, sposób
wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności, o których mowa w art.
2 pkt 6, oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji.

6. (skreślony).

Art. 38.

1. Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub rybacy mogą skorzystać z prawa do nabycia
akcji nieodpłatnie, o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru
złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji. Niezłożenie oświadczenia w
powyższym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

1a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia, może skrócić
termin, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zaistnieją warunki umożliwiające wcześniejsze
udostępnienie akcji uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom.

[1b. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji od chwili powstania podlega dziedziczeniu.]

[2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia
zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji 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 zamiarze nabycia akcji.]

<2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie trzech miesięcy od dnia
zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych i wygasa z
upływem dwudziestu czterech 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 zamiarze nabycia akcji.>

2a. (skreślony).

3. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz przez rolników lub
rybaków nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia
przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez
pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki - przed upływem trzech lat od
dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.

3a. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz przez rolników lub
rybaków nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418
Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w ust. 3.

3b. Do akcji pracodawcy nabytych od Skarbu Państwa, wnoszonych do funduszu
emerytalnego zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207), nie stosuje się ograniczeń
wynikających z ust. 3.

4. Umowa mająca za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie, zawarta przed upływem
terminów określonych w ust. 3, jest nieważna.

5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez uprawnionych
pracowników tylko w jednej spółce; uprawniony przed nabyciem akcji składa
oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w innej spółce.

6. Jeżeli umowa zbycia akcji na zasadach ogólnych przewiduje, że nabywca akcji będący
stroną tej umowy po wykonaniu określonych w niej zobowiązań będzie mógł nabyć
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kolejne akcje, a termin ich wykonania przypada po upływie okresów, o których mowa w
ust. 3, akcje nabyte nieodpłatnie mogą być przedmiotem obrotu po trzech i odpowiednio
po sześciu miesiącach od dnia wykonania tych zobowiązań.

[Art. 38b.

1. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Skarbu Państwa przysługuje uprawnionym
pracownikom również w przypadku połączenia spółki powstałej w wyniku komercjalizacji
z inną spółką, podziału tej spółki, jej przekształcenia lub wniesienia akcji do innej spółki
Skarbu Państwa.

2. W przypadku wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do innej jednoosobowej
spółki Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom
przysługuje ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w postaci wynagrodzenia
należnego z tytułu umorzenia akcji wypłaconego przez spółkę. Wypłata tego
wynagrodzenia może być dokonana przez spółkę w ratach, oprocentowanych w wysokości
nie niższej niż wskaźnik, o którym mowa w art. 35 ust. 2.]

<Art. 38b.
1. W przypadku połączenia spółki powstałej w wyniku komercjalizacji z inną spółką,

podziału tej spółki, jej przekształcenia lub wniesienia przez Skarb Państwa jej akcji
do innej spółki, do nieodpłatnego nabywania akcji przez uprawnionych
pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-
38, 38c i 38d.

2. W przypadku podziału spółki powstałej w wyniku komercjalizacji do nieodpłatnego
nabywania akcji przez uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków nie
stosuje się ograniczeń określonych w art. 37 ust. 4 i art. 69b ust. 2.

3. W przypadku wniesienia 100% akcji należących do Skarbu Państwa w
jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji do innej
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom oraz rolnikom
lub rybakom przysługuje ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w
postaci wynagrodzenia należnego z tytułu umorzenia akcji wypłaconego przez
spółkę. Wypłata tego wynagrodzenia może być dokonana przez spółkę w ratach,
oprocentowanych w wysokości nie niższej niż wskaźnik, o którym mowa w art. 35
ust. 2.>

<Art. 38c.
1. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji podlega dziedziczeniu, z zastrzeżeniem ust. 2-

4.
2. Spadkobierca uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka może skorzystać z

prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o ile uprawniony pracownik, rolnik lub
rybak złożył oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji, w terminie, o
którym mowa w art. 38 ust. 1.

3. W przypadku śmierci uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka, w okresie
sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru, spadkobierca może skorzystać
z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o ile złoży oświadczenie o zamiarze
nieodpłatnego nabycia akcji, w terminie, o którym mowa w art. 38 ust. 1. Do
złożenia oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobiercę
osoby uprawnionej nie jest wymagane przedstawienie postanowienia sądu o
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stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

4. Spadkobierca uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka może nieodpłatnie
nabyć akcje spółki pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia
sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, w terminie, o którym mowa w art. 38
ust. 2.

5. W przypadku śmierci uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka termin do
skorzystania z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38 ust.
2, nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega przerwaniu do czasu uzyskania
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a w przypadku
przedstawienia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego
przez notariusza ulega przedłużeniu o miesiąc, o ile zostaną łącznie spełnione
następujące warunki:

1) śmierć uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka nastąpiła przed upływem
terminu wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji,

2) oświadczenie o zamiarze nabycia akcji zostało złożone przez uprawnionego
pracownika, rolnika lub rybaka albo jego spadkobiercę z zachowaniem
terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1,

3) został złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w terminie
miesiąca od upływu terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 2, albo w tym
terminie został przedstawiony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia
sporządzony przez notariusza.

6. W razie przerwania biegu terminu, o którym mowa w ust. 5, termin ten biegnie na
nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku.”;

Art. 38d.
1. W przypadku wniesienia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji do spółki z

udziałem Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może
zaoferować uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom możliwość
wykonania ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, w drodze nabycia akcji spółki
z udziałem Skarbu Państwa, objętych w zamian za wniesione akcje spółki powstałej
w wyniku komercjalizacji.

2. Zaoferowanie uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom możliwości
wykonania ich prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o których mowa w ust. 1,
powinno nastąpić niezwłocznie po zarejestrowaniu uchwały walnego zgromadzenia
o podwyższeniu kapitału spółki, do której Skarb Państwa wniósł akcje spółki
powstałej w wyniku komercjalizacji.

3. Podstawą ustalenia liczby przysługujących uprawnionym pracownikom oraz
rolnikom lub rybakom akcji spółki, do której wniesiono akcje spółki powstałej w
wyniku komercjalizacji, jest wycena wartości aportu w postaci akcji spółki
powstałej w wyniku komercjalizacji oraz ustalony na jej podstawie parytet służący
określeniu liczby akcji obejmowanych przez Skarb Państwa w zamian za wnoszone
akcje. Liczba akcji zbywanych nieodpłatnie pracownikom oraz rolnikom lub
rybakom powinna być proporcjonalna do liczby akcji należnych im na podstawie
art. 36 i określa się ją na podstawie stosunku liczby akcji wnoszonych do liczby akcji
objętych przez Skarb Państwa.
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4. Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub rybacy mogą skorzystać z prawa do
nieodpłatnego nabycia akcji spółki, do której Skarb Państwa wniósł akcje spółki
powstałej w wyniku komercjalizacji, o ile w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia
im oferty, o której mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw Skarbu
Państwa, złożą spółce powstałej w wyniku komercjalizacji pisemne oświadczenie o
zamiarze wykonania przysługującego im prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.
Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do
wykonania prawa nieodpłatnego nabycia akcji w spółce, do której Skarb Państwa
wniósł akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.

5. Do nabycia akcji, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-
38.>

Art. 42.

[1. Przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej dokonuje się analizy stanu
przedsiębiorstwa, polegającej między innymi na ustaleniu stanu prawnego majątku
przedsiębiorstwa państwowego i ocenie realizacji obowiązków wynikających z wymogów
ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury oraz oszacowaniu wartości
przedsiębiorstwa.]

<1. Przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej:
1) dokonuje się analizy stanu przedsiębiorstwa, polegającej między innymi na

ustaleniu stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa państwowego oraz
oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa,

2) można dokonać analizy stanu przedsiębiorstwa, polegającej między innymi na
ocenie realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska i
ochrony dóbr kultury.>

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres analizy, o której mowa w ust. 1,
sposób jej zlecania, opracowania i finansowania oraz warunki, w razie spełnienia których
można odstąpić od opracowania analizy.

<3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przed wydaniem zgody, o której
mowa w art. 41 ust. 2, może zobowiązać organ założycielski do dokonania
dodatkowej analizy przedsiębiorstwa, w zakresie innym niż określony w ust. 1, o ile
wymaga tego ochrona interesu Skarbu Państwa.>

Art. 48.

1. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie:

1) przetargu publicznego,

[2) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.]

<2) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.>
2. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w trybie określonym w ust. 1 pkt 2, w umowie

należy uwzględnić w szczególności zobowiązania kupującego w zakresie
przewidywanych inwestycji, ochrony środowiska i dóbr kultury oraz ochrony miejsc
pracy. Zobowiązania socjalne ustalone z przedstawicielami pracowników stanowią
integralną część umowy.

3. Kwotę stanowiącą równowartość do 15% ceny przedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż
kwotę stanowiącą iloczyn liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie w dniu



- 16 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

sprzedaży oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy
poprzedzających miesiąc, w którym następuje sprzedaż, kupujący przekazuje na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie później niż do dnia pierwszej płatności
należności za przedsiębiorstwo. O kwotę tę pomniejsza się cenę przedsiębiorstwa.

4. W przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, które miało na dzień wykreślenia z rejestru
przedsiębiorców uregulowane zobowiązania wobec budżetu państwa oraz z tytułu
ubezpieczeń społecznych, w iloczynie, o którym mowa w ust. 3, kwotę osiemnastu
średnich wynagrodzeń zastępuje się kwotą dwudziestu czterech średnich wynagrodzeń.

5. Zapłata należności za przedsiębiorstwo może być dokonana w ratach pod warunkiem
zabezpieczenia kwoty pozostałej do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, pierwsza rata należności za przedsiębiorstwo
wynosi co najmniej 20% tej ceny. Pozostała kwota jest spłacana w ratach przez okres nie
dłuższy niż 5 lat. Kwota ta jest oprocentowana w wysokości nie niższej niż wskaźnik
wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, ogłaszany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb sprzedaży, o której mowa w ust. 1, uwzględniając zapewnienie
przejrzystości i otwartości procedur,

2) warunki, w których zapłata należności za przedsiębiorstwo może być rozłożona na
raty, uwzględniając że zastosowanie stawki oprocentowania korzystniejszej od
oferowanej na rynku stanowi regionalną pomoc publiczną na wspieranie nowych
inwestycji.

Art. 49.

[1. Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki następuje w trybie rokowań podjętych na
podstawie publicznego zaproszenia.]

<1. Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki następuje w trybie negocjacji podjętych na
podstawie publicznego zaproszenia.>

2. Do spółki, o której mowa w ust. 1, akcjonariusze inni niż Skarb Państwa powinni wnieść
wkłady na pokrycie co najmniej 25% kapitału zakładowego.

3. Zbycie akcji należących do Skarbu Państwa w spółce, o której mowa w ust. 1, następuje
w sposób określony w art. 33, o ile nie narusza to przyznanego akcjonariuszom prawa
pierwszeństwa nabycia.

4. Uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do
nieodpłatnego nabycia do 15% akcji należących do Skarbu Państwa w spółce, o której
mowa w ust. 1, według stanu z dnia objęcia przez Skarb Państwa akcji w spółce.
[Przepisy art. 36-38 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 36-38 i art. 38c stosuje się
odpowiednio.>

Art. 62.

1. Informacje uzyskane przy opracowaniu analiz, o których mowa w art. 32 ust. 1 oraz w art.
42 ust. 1, stanowią tajemnicę podlegającą ochronie na zasadach określonych przepisami o
tajemnicy państwowej i służbowej.
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[2. Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegają również informacje uzyskane w związku z
prywatyzacją.]

<2. Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegają również informacje uzyskane w
związku z prowadzonym procesem prywatyzacji, z zastrzeżeniem informacji
ujawnianych na podstawie ustawy.>

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do informacji udostępnianych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie akcji do
obrotu na rynku regulowanym.

Art. 69a.

1. Przepisy art. 1a stosuje się również do spółek, których jedynym akcjonariuszem jest
Skarb Państwa, powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w trybie innym niż
określony w niniejszej ustawie.

2. Do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych w powstałych na podstawie odrębnych
przepisów i w innym trybie niż określony w niniejszej ustawie, spółkach z udziałem
Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, mogą zostać powołane - jako
reprezentanci tych podmiotów - osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12
ust. 2, lub zostały zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 12 ust. 7.

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.

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 do spółek, o
których mowa w art. 1a.

<5. Przepisy art. 12a-12e stosuje się również do spółek, o których mowa w art. 12a ust.
1, powstałych na podstawie odrębnych przepisów i w trybie innym niż określony w
niniejszej ustawie.>

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (Dz. U. z 1997 r.

Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)

Art. 10b.

Przepisy art. 10a stosuje się także do spółek zależnych od spółek określonych w tych
przepisach, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z tym że przepisy art.
10a ust. 4 i 5 stosuje się do członków rady nadzorczej spółki zależnej, reprezentujących w tej
spółce spółkę z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
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<Art. 10c.
Do wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej:

1) jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego lub
2) spółek, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50 %

liczby akcji
– stosuje się odpowiednio przepisy art. 12a-12e ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji, przy czym w tym zakresie kompetencje właściwego
organu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa
wykonuje wobec spółki przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a
w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta).>

USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. O WYNAGRADZANIU OSÓB KIERUJĄCYCH

NIEKTÓRYMI PODMIOTAMI PRAWNYMI (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.)

Art. 2.

Ustawa ma zastosowanie do:

[1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-13, a w
szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców
komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych,

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-13, a
w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów,

3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.
1 pkt 1-13, a w szczególności członków zarządów,]

<1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-13, a w
szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców
komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych, z
wyłączeniem członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o
których mowa w art. 1 pkt 4-7,

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt
1-13, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów, z wyłączeniem
członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 1 pkt 4-7,

3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 1 pkt 1-3 i 8-13,>

4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-13,

5) likwidatorów jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1,

6) (uchylony),
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[7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1
pkt 2-7, a w szczególności rad nadzorczych i komisji rewizyjnych,]

<7) członków organów nadzorczych jednostek organizacyjnych wymienionych w
art. 1 pkt 2 i 3,>

8) (uchylony),

9) (uchylony),

10) kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Art. 6.

[1. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w
art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-4 i 8-13, oraz osób, o
których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ założycielski lub organ właściwy do
reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie
albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany podmiot.

2. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w
art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 5-7, jest zgromadzenie
wspólników albo walne zgromadzenie akcjonariuszy.]

<1. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których
mowa w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-3 i 8-13, oraz
osób, o których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ założycielski lub organ właściwy do
reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w
podmiocie albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany podmiot.

2. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których
mowa w art. 2 pkt 5, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 5-7, jest
zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie.>

<2a. Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których
mowa w art. 2 pkt 5, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 4, jest organ
właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego w podmiocie.>

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy odrębne przepisy upoważniają Prezesa Rady
Ministrów do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego.

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Dz. U.

Nr 65, poz. 594 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 oraz z 2006 r. Nr 157, poz.

1119)

Art. 12.

W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw instytucji finansowych może
udzielać Radzie Nadzorczej wiążących zaleceń w zakresie realizacji zadań z wykorzystaniem
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środków publicznych, o których mowa w art. 4-6, zgodnie z aktualną polityką społeczno-
gospodarczą państwa.

<Art. 12a.
Do zasad wynagradzania członków organów, o których mowa w art. 7, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 12a-12e ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z
dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.) dotyczące jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa.>

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O ZASADACH NABYWANIA OD SKARBU

PAŃSTWA AKCJI W PROCESIE KONSOLIDACJI SPÓŁEK SEKTORA

ELEKTROENERGETYCZNEGO (Dz. U. Nr 191, poz. 1367)

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;]

<2) spółce konsolidowanej – rozumie się przez to:
a) spółkę z udziałem Skarbu Państwa, której akcje zostały wniesione na

pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej,
b) spółkę powstałą w wyniku połączenia spółek, o których mowa w lit. a, w

trybie art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.),

c) spółkę powstałą w wyniku podziału spółki, o której mowa w lit. a, w trybie
art. 529 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych;>

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.) 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
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niniejszej ustawy nabyły od Skarbu Państwa akcje spółek konsolidowanych lub
prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółek konsolidowanych lub nabyły
prawo do ekwiwalentu;]

<b) osoby, które jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, albo jako ich
spadkobiercy nabyły od Skarbu Państwa akcje spółek konsolidowanych lub
prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółek konsolidowanych lub 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 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;]

<4) uprawnionych akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy spółki
konsolidowanej, którzy jako uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z
dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, lub jako spadkobiercy
tych osób nabyli akcje spółki konsolidowanej nieodpłatnie od Skarbu Państwa,
jak również pozostałych akcjonariuszy spółki konsolidowanej;>

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.]

<3. Suma akcji spółki konsolidującej udostępnionych uprawnionym pracownikom
spółek konsolidowanych i ich spadkobiercom oraz uprawnionym akcjonariuszom,
na zasadach określonych w ustawie, 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.
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[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.

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. 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.

2. Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji
spółki konsolidującej, o ile złożą pisemne oświadczenie 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. Do złożenia
oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobiercę
uprawnionego pracownika nie jest wymagane przedstawienie postanowienia sądu o
stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia
dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
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3. W przypadku śmierci uprawnionego pracownika termin na zrealizowanie przez jego
spadkobierców prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej nie
rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega przerwaniu do czasu uzyskania
prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo w
przypadku przedstawienia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia
sporządzonego przez notariusza ulega przedłużeniu o miesiąc. W razie przerwania
biegu terminu, termin ten biegnie na nowo od dnia uprawomocnienia się
postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

4. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobierców może być zrealizowane,
o ile wniosek o stwierdzenie nabycia spadku został złożony nie później niż w
terminie miesiąca od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, albo w tym terminie
został przedstawiony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony
przez notariusza.

5. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidującej mają zastosowanie
przepisy działu IV rozdziału 2 z wyłączeniem przepisów art. 38 ust. 1-4 oraz art. 38c
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 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji, z tym że do zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki
konsolidującej nie mają zastosowania przepisy art. 38 ust. 3 i 4.>

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.]

<1. Uprawnieni pracownicy spółek konsolidowanych oraz 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. Przepis art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i
prywatyzacji stosuje się odpowiednio.>

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.]

<1. Uprawnieni pracownicy, którzy nabyli prawo do ekwiwalentu, mogą skorzystać z
prawa do zamiany tego prawa na prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki
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konsolidującej, o ile złożą pisemne oświadczenie o zamiarze dokonania tej zamiany.
Termin do składania oświadczeń o zamiarze dokonania tej zamiany rozpoczyna się
w dniu powstania prawa do ekwiwalentu i kończy się z upływem trzech miesięcy od
dnia jego rozpoczęcia. 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. 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. 11.
1. 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 PGE Polska Grupa Energetyczna spółka akcyjna z siedzibą
w Lublinie 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 PGE Polska Grupa Energetyczna spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, 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 PGE Polska Grupa Energetyczna spółka akcyjna z
siedzibą w Lublinie.

2. Plan połączenia uwzględni spadkobierców, o których mowa w art. 4 i 5. Wydanie
akcji spadkobiercom spółki przejmującej nastąpi na zasadach określonych w art.
38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.>


