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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

- o zmianie ustawy o komercjalizacji  
i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych wraz z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu 
Państwa. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



     Projekt  

 

U S T A W A  

z dnia                                      

 

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych 

 

Art. 1.  W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) w art. 56 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje  brzmienie: 

„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 zaspo-

kajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez 

Skarb Państwa, przez: 

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.2)), 

c) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egze-

kucyjnego, 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) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„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.”; 

3) 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 lokat: 

1)  na rachunkach bankowych w bankach mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  w skarbowych papierach wartościowych.”; 

4) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

„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.”; 
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5) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6.  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.”. 

Art. 2.  W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w art. 28 uchyla się lit. b i c. 

 

Art. 3.  Z Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, przekazuje się 

w  terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jednorazową wpłatę na 

przychody budżetu państwa w wysokości 1 000 000 000 zł. 

 

Art. 4. 1.  W roku 2010 i 2011 na rachunku Funduszu Reprywatyzacji, 

o  którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o  komercjalizacji i prywatyzacji, gromadzi się 1,5 % środków uzyskanych ze sprzedaży 

akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku 

komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele, o których 

mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 

i  prywatyzacji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2.  Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w roku 2011 i 2012, 

przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa 

w ust. 1, na przychody budżetu państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę między 
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przychodami tego Funduszu uzyskanymi w poprzednim roku budżetowym a sumą 

wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz planowanych do 

poniesienia w danym roku budżetowym na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

3.  Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, począwszy od 

2013  r., może przekazywać, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, z  Funduszu, 

o którym mowa w ust. 1, na przychody budżetu państwa, nadwyżkę stanowiącą różnicę 

między przychodami tego Funduszu uzyskanymi w  poprzednim roku budżetowym 

a  sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz planowanych do 

poniesienia w danym roku budżetowym na cele, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 5. W roku 2010 i 2011 na rachunku Funduszu Restrukturyzacji 

Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2009  r. o komercjalizacji i prywatyzacji, gromadzi się 3 % przychodów uzyskanych 

z  prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków 

z  przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, 

w tym przeznaczonych do prywatyzacji.    

 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z  wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

  

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, 

poz.  2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, 
Nr  123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, 
poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, 
poz.  1109 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241. 

 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, 

poz. 143, z 1998 r. Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2007 r. 
Nr 191, poz. 1372 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 74. 

 
 
12/06rch 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

Na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2009 r., Rada Ministrów zdecydowała o konieczności 

obniżenia odpisów na rachunki dwóch państwowych funduszy celowych, utworzonych na 

podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  

i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), tj. Funduszu Reprywatyzacji  

i Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. 

 

W związku z powyższym, w projektowanej ustawie wprowadzono przepis, na mocy którego 

w roku 2010 i 2011 zostaje zmniejszony odpis na Fundusz Reprywatyzacji do wysokości 1,5 % 

środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek 

powstałych w wyniku komercjalizacji (art. 4 ust. 1). Ponadto wprowadzono przepis (art. 4 ust. 2), 

zgodnie z którym z Funduszu Reprywatyzacji będzie przekazywana obligatoryjnie w roku 2011  

i 2012, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, na przychody budżetu państwa, nadwyżka 

stanowiąca różnicę między przychodami tego Funduszu uzyskanymi w poprzednim roku 

budżetowym a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz 

planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym na cele enumeratywnie wymienione  

w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu proponowanym projektowaną ustawą. Natomiast 

poczynając od 2013 r., wprowadzono możliwość fakultatywnego odprowadzania nadwyżki  

Funduszu Reprywatyzacji (art. 4 ust. 3).  

 

Ponadto, w związku z decyzją Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 26 października  

2009 r., projekt wprowadza możliwość, począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., określenia zmiany 

wysokości odpisów na Fundusz Reprywatyzacji oraz na Fundusz Restrukturyzacji 

Przedsiębiorców w ustawie budżetowej.   

 

Jednocześnie, w związku z projektowanym obniżeniem wpływów Funduszu Reprywatyzacji, 

wynikającym z ww. zmian, projekt precyzuje sposób wydatkowania środków zgromadzonych na 

przedmiotowym Funduszu, przez wskazanie poszczególnych tytułów wydatków. Wskazane  



w projektowanym art. 56 ust. 1 pkt 1 kategorie wydatków Funduszu Reprywatyzacji, stanowią 

zabezpieczenie zobowiązań wynikających z realizacji prawomocnych wyroków sądowych  

i ostatecznych decyzji administracyjnych oraz tytułów z tym związanych. Proponowana regulacja 

oznacza brak możliwości finansowania innych świadczeń pieniężnych ze środków 

zgromadzonych na rachunku Funduszu, poza wyliczonymi enumeratywnie.  

 

Z uwagi na fakt, że pierwsze przekazanie nadwyżek występujących na rachunku Funduszu 

Reprywatyzacji będzie miało miejsce między 1 a 31 stycznia 2011 r. i będzie dotyczyć nadwyżki 

za rok 2010, przewidziano, że ze środków Funduszu Reprywatyzacji, w terminie 30  dni od dnia 

wejścia w życie projektowanej ustawy, przekaże się jednorazową wpłatę na przychody budżetu 

państwa w wysokości 1 000 000 000 zł.  

 

Odnośnie do Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców projekt zakłada również czasowe  

(w roku 2010 i 2011) zmniejszenie odpisu do wysokości 3 % (z dotychczasowych 15 %) 

przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym.  

 

Nie zmienią się natomiast zadania realizowane ze środków Funduszu Restrukturyzacji 

Przedsiębiorców. Środki tego funduszu będą więc nadal przeznaczane na wsparcie w celu 

ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji. Nie 

ulega również zmianie zasada corocznego przekazywania kwoty stanowiącej 1/3 przychodów 

Funduszu, w celu podwyższenia corocznie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu 

S.A., z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na ratowanie i na restrukturyzację 

przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni.  

 

Ponadto projektowana ustawa wprowadza możliwość przekazywania przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa środków zgromadzonych na rachunku Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców na przychody budżetu państwa (art. 1 pkt 4). 
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Proponowana regulacja ma na celu zwiększenie elastyczności wykorzystania przychodów  

z prywatyzacji, w trudnej sytuacji dekoniunktury gospodarczej, w tym sytuacji budżetu państwa. 

Po analizie szacunkowych przychodów z prywatyzacji na lata 2009 i 2010, można stwierdzić, że 

odpisy na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, z przychodów z prywatyzacji w roku 2009 

i 2010, będą znacząco wyższe niż w latach poprzednich. Tym samym, wysokość wpływów 

finansowych do Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, zapewniających wypełnianie zadań, 

do realizacji których Fundusz ten został utworzony, powinna zostać zachowana. 

 

Powyższe propozycje, dotyczące zmniejszenia odpisów na rachunki wspomnianych 

Funduszy, wynikają ze zobowiązań państwa w okresie spowolnionego rozwoju gospodarczego, 

związanego z sytuacją na rynkach finansowych na świecie. Czasowe obniżenie wysokości 

odpisów na powyższe Fundusze, jest związane z przyjętym przez Radę Ministrów „Planem 

prywatyzacji na lata 2008 – 2011”. Dokument ten nie wybiega poza rok 2011, stąd też 

proponowana regulacja została ograniczona do roku 2010 i 2011. 

 

Jednocześnie projektowana regulacja zakłada dopuszczenie możliwości lokowania wolnych 

środków państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz w skarbowych papierach wartościowych. 

 

W związku z faktem, że z dniem 1 stycznia 2010 r. utraci moc art. 29 ust. 8 ustawy  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), 

stanowiący podstawę do ustalenia szczegółowych zasad gospodarki państwowych funduszy 

celowych, a art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 

30  sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, w tym między innymi przewidujący 

dodanie upoważnienia ustawowego, dotyczącego ustalania zasad gospodarki państwowych 

funduszy celowych, wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2011 r., w projekcie 

przewidziano dodanie przepisu, stanowiącego upoważnienie do wydania aktów wykonawczych 

precyzujących sposób gospodarowania środkami Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu 
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Restrukturyzacji Przedsiębiorców oraz Funduszu Skarbu Państwa. Projektowany przepis 

upoważniający jest niezbędny, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej 

Funduszy. 

Mając na uwadze powyższe, dokonano również zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

–  Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w art. 28, polegającej na uchyleniu 

przepisu zawierającego upoważnienie ustawowe, o którym mowa powyżej oraz przepisu 

dotyczącego możliwości lokowania wolnych środków państwowych funduszy celowych na 

rachunkach bankowych. 

 

Zmianie nie ulegają zasady przekazywania środków przez jednostki samorządu terytorialnego 

na rachunki przedmiotowych Funduszy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.  

o komercjalizacji i prywatyzacji. 

 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga notyfikacji na 

podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.  

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

 

Żaden podmiot nie zgłosił uwag w trybie art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz  

z 2009 r. Nr 42, poz. 337). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 

Projektowana regulacja ma na celu zwiększenie przychodów budżetu państwa i oddziaływuje na 

byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na przedsiębiorców, którzy mogą 

korzystać z pomocy publicznej udzielanej ze środków Funduszu Restrukturyzacji 

Przedsiębiorców.  

 

2. Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone przez opublikowanie projektu na stronie 

internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W ramach konsultacji społecznych projekt został przekazany do następujących podmiotów: 

1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

2) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 

3) Forum Związków Zawodowych, 

4) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

5) Związku Rzemiosła Polskiego, 

6) Konfederacji Pracodawców Polskich, 

7) Krajowej Izby Gospodarczej, 

8) Business Centre Club, 

9) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

10) Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 

11) Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, 

12) Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Rewindykacyjnych (Polska Unia Właścicieli 

Nieruchomości), 
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13) Stowarzyszenia Byłych Właścicieli Aptek  „Aptekarze”. 

W ramach konsultacji społecznych uwagi do projektu ustawy zgłosiły następujące podmioty: 

1) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, 

2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

3) Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, 

4) Forum Związków Zawodowych, 

5) Polska Unia Właścicieli Nieruchomości, 

6) Prezydent Miasta Gdańska, 

7) Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. 

Uwagi zgłoszone przez ww. podmioty przede wszystkim wyrażały obawy związane  

z obniżeniem odpisów z prywatyzacji na Fundusz Reprywatyzacji i Fundusz Restrukturyzacji 

Przedsiębiorców oraz zwracały uwagę na ryzyko niewywiązania się przez Skarb Państwa  

ze zobowiązań finansowych. 

Należy zwrócić uwagę, iż zaproponowane zmiany dotyczące zmniejszenia odpisów na Fundusz 

Reprywatyzacji do 1,5 % i Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców do 3 %, w roku 2010  

i 2011, mają na celu zwiększenie elastyczności wykorzystania przychodów z prywatyzacji  

w trudnej sytuacji dekoniunktury gospodarczej, w tym sytuacji budżetu państwa. Mając na 

względzie rekomendowane przez Radę Ministrów przyspieszenie procesów prywatyzacji, można 

wskazać, iż planowane w roku 2010 i 2011 przychody z prywatyzacji w kwocie 32 mld zł 

oznaczają, że w przypadku zmiany wysokości odpisów na ww. Fundusze, kwota odpisu na 

Fundusz Reprywatyzacji wyniesie 480 mln zł, a na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

980 mln zł (poza kwotą przekazywaną do ARP S.A.). W związku z powyższym, planowane 

wyższe przychody z prywatyzacji, oznaczają tym samym wyższe odpisy na przedmiotowe 

Fundusze. 

W przypadku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców osiągnięte dotychczas (do dnia 

31  sierpnia 2009 r.) przychody z tytułu prywatyzacji w roku 2009 są o 32,1 % wyższe niż 

przychody osiągnięte w roku 2008, które były wyższe o 21,8 % w stosunku do przychodów 
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z  2007 r., które z kolei były wyższe o 213 % w porównaniu do przychodów z roku 2006. 

Oznacza to, że pomimo proponowanego w przedmiotowej ustawie zmniejszenia stawki 

procentowej odpisu na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców z 15 % do 3 %, wpływy 

środków na ten Fundusz w 2010 r. będą o ponad 700 % wyższe niż wpływy FRP osiągnięte w 

2006 r. 

Tym samym wysokość wpływów finansowych do Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

zapewniających wypełnianie przez nie zadań, do których realizacji Fundusz został utworzony, 

zostanie zachowana, co więcej wpływy te ulegną zwiększeniu w porównaniu do lat ubiegłych.  

Wskazać należy, że Rada Ministrów zadeklarowała zachowanie zasady corocznego 

przekazywania kwoty stanowiącej 1/3 przychodów Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

na kapitał zakładowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., z przeznaczeniem tych środków na 

udzielanie pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę 

planowane zwiększone przychody z prywatyzacji w roku 2010 i 2011, można się spodziewać 

zwiększenia ilości środków przekazywanych ARP S.A. w porównaniu do lat poprzednich. 

Odnosząc się natomiast do Funduszu Reprywatyzacji, należy stwierdzić, opierając się  

o sporządzony na potrzeby projektu ustawy plan finansowy, że realizacja wypłat w perspektywie 

najbliższych lat będzie prowadzona ze środków ulokowanych na rachunku tego Funduszu.  

W projekcie ustawy sprecyzowano także sposób wydatkowania środków zgromadzonych na 

przedmiotowym Funduszu przez wskazanie poszczególnych tytułów wydatków, co oznacza brak 

możliwości finansowania innych świadczeń z rachunku tego Funduszu (uszczelnienie 

wydatków). 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Planowana regulacja nie powoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa. Celem 

projektowanej regulacji jest przekazanie dodatkowych wpływów do budżetu. 

Okresowe zmniejszenie odpisów na Fundusz Reprywatyzacji w roku 2010 i 2011 do poziomu 

1,5 % będzie oznaczać, że zgodnie z zakładanymi wpływami z prywatyzacji w tych latach  

w wysokości ogółem ok. 32 mld zł (Projekt budżetu państwa na lata 2009 – 2011 – przychody 
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 z prywatyzacji), Fundusz zostanie zasilony kwotą w wysokości ok. 480 mln zł. Jednocześnie  

w oparciu o sporządzone plany finansowe Funduszu Reprywatyzacji wydatki roczne na 

zaspakajanie zobowiązań państwa z tytułu prawomocnych wyroków sądowych i ostatecznych 

decyzji administracyjnych wyniosą nie mniej niż 550 mln zł. Bieżące saldo rachunku Funduszu 

Reprywatyzacji zamyka się kwotą 3,7 mld zł. Dla budżetu państwa oznacza to, że  

w terminie do dnia 31 stycznia 2010 r. do budżetu  zostanie przekazana jednorazowo kwota  

w wysokości 1 mld zł, a w 2010 r. kwota ok. 875 mln zł, jako efekt obniżonego odpisu na 

Fundusz Reprywatyzacji. Planowane saldo Funduszu po przekazaniu środków i zmniejszeniu 

odpisu wyniesie ok. 3,8 mld zł, co pozwoli na realizację wypłat wynikających z określonych  

w noweli ustawy zobowiązań w okresie około 6 lat. Podstawowym skutkiem projektowanych 

zmian ustawowych jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa ogółem o około  2,4 mld zł 

związane ze zmniejszeniem odpisu na rezerwę reprywatyzacyjną oraz jednorazowym 

odprowadzeniem kwoty w wysokości 1 mld zł. 

Czasowe zmniejszenie wysokości środków przekazywanych na rachunek Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców z 15 % do 3 % spowoduje natomiast, że biorąc za podstawę 

planowane w roku 2010 przychody z prywatyzacji na poziomie około 25 mld zł wpływy budżetu 

państwa ulegną zwiększeniu o około 3 mld zł. Wprowadzono ponadto możliwość przekazywania 

niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Restrukturyzacji 

Przedsiębiorców na przychody budżetu państwa. 

Regulacja nie ma wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Okresowe zmniejszenie wysokości środków przekazywanych na rachunek Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców z 15 % do 3 % nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną  

i zewnętrzną gospodarki w zakresie możliwości udzielania pomocy publicznej na ratowanie  

i restrukturyzację, oraz na funkcjonowanie przedsiębiorstw, gdyż jednocześnie zakłada się 
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zwiększenie wpływów z prywatyzacji, które powiększą wielkość środków zgromadzonych na 

rachunku tego Funduszu.  

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie bezpośrednio na sytuację i rozwój regionów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/07rch 
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Projekt 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1) 

 

z dnia ............................. 
 

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu 
Reprywatyzacji 

 
 
 

Na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej 

Funduszu Reprywatyzacji, zwanego dalej "Funduszem", utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. 

 

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa, zwany dalej "dysponentem Funduszu".  

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta 

Funduszu. 

 

§ 3. 1. Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej "planem", obejmuje:  

1) przychody i wydatki;  

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego, w tym 

należności i zobowiązania.  

2. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy 

budżetowej. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu na podstawie kwot 

ujętych w ustawie budżetowej, podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest projekt planu.  

3. Dysponent Funduszu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej 

zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej. 

 

                                                           
1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. 
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 
i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, 
poz. 721 oraz z 2009r.Nr 13, poz. 70, Nr 157, poz. 1241 i Nr  ... , poz. ...  
 



§ 4. Wydatki ujęte w planie powinny być dokonywane w granicach kwot określonych w 

tym planie, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków 

finansowych, obejmujących bieżące przychody i środki finansowe pozostałe z okresów 

poprzednich. 

 

§ 5. 1. Wniosek o wypłatę odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego 

przekazuje organ, który reprezentuje Skarb Państwa we właściwym postępowaniu 

administracyjnym lub sądowym.  

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:  

1) odpis dokumentu zawierający tytuł wykonawczy do spełnienia świadczenia 

pieniężnego;  

2) potwierdzone przez organ wnioskujący kopie dokumentów umożliwiających 

weryfikację tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia pieniężnego oraz 

prawidłowości jej reprezentacji;  

3) wskazanie sposobu realizacji wypłaty odszkodowania lub innego wnioskowanego 

świadczenia pieniężnego. 

 

§ 6. 1. Dokonywanie lokat, o których mowa w art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji nie może uchybiać terminowym wypłatom środków 

finansowych na cele Funduszu wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy lub w inny sposób ograniczać 

realizację tych celów. 

 

§ 7. Koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu obsługującego dysponenta 

Funduszu. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ....................3) 

 
 
        
 
               Minister Skarbu Państwa 
 
w porozumieniu 
 
Minister Finansów 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2006 r. 
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji (Dz. U. Nr 116, poz. 787). 



 
UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji z art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. 

zm.), zobowiązującego Ministra Skarbu Państwa do określenia w porozumieniu z Ministrem 

Finansów szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej państwowego funduszu 

celowego pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji. Fundusz ten powstał w wyniku nowelizacji ustawy 

o komercjalizacji i prywatyzacji, dokonanej przepisami ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o 

zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), z 

mocy której dotychczasowe środki specjalne znajdujące się w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa 

zostały przekształcone w państwowe fundusze celowe. 

 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

prywatyzacji przychody Funduszu Reprywatyzacji pochodzą ze sprzedaży 5% akcji należących do 

Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniki komercjalizacji oraz odsetek od tych 

środków. 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia ........................o zmianie ustawy o komercjalizacji i 

prywatyzacji (Dz. U.................................) w roku 2010 i 2011 na rachunku Funduszu 

Reprywatyzacji gromadzi się 1,5 % środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do 

Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniki komercjalizacji oraz odsetek od tych 

środków. 

 

Przedmiotowe rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej 

funduszu celowego pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji z uwzględnieniem elementów rocznego 

planu finansowego oraz sposobu dokonywania wydatków ujętych w rocznym planie finansowym 

poprzez ustalenie formy wniosku o wypłatę odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego 

przekazanego przez organ, który reprezentuje Skarb Państwa we właściwym postępowaniu 

administracyjnym lub sądowym. 

 



Ocena Skutków Regulacji (OSR)  

I. Zakres oceny skutków regulacji. Przygotowana ocena skutków regulacji sporządzona została 

zgodnie z obowiązującymi zasadami i obejmuje minimalny zakres oceny. Rozporządzenie 

to nie niesie ze sobą wydatków z budżetu państwa. Nie jest też objęte regulacją prawa Unii 

Europejskiej.  

II. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja: Rozporządzenie będzie dotyczyło 

bezpośrednio jednostek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa i organów 

administracji rządowej, reprezentujących Skarb Państwa w zakresie swoich właściwości. 

III. Konsultacje projektu: Nie przeprowadzono   konsultacji   społecznych,   ponieważ   przepisy  

projektowanego rozporządzenia nie mają związku z kwestiami społecznymi. 

IV. Skutki wprowadzenia regulacji. 

1)  Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora publicznego. 

 Wdrożenie rozporządzenia nie spowoduje wydatków z budżetu państwa i budżetów 

 jednostek samorządu terytorialnego. 

2)   Wpływ na rynek pracy. 

  Wdrożenie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

3) Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. 

Wdrożenie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i 

zewnętrzną gospodarki. 

4) Wpływ na sytuację w regionach i rozwój regionalny. 

Wdrożenie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację w regionach. 

 

V.   Zgodność z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia .......... 

w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębiorców 

 

Na podstawie art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej 
Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, zwanego dalej "Funduszem", utworzonego na 
podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. 

§ 2. 1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którego dysponentem jest 
minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, zwany dalej "dysponentem Funduszu". 

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta 
Funduszu. 

§ 3. 1. Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej "planem", obejmuje: 
 1) przychody i wydatki; 
 2) stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i 

zobowiązania. 
2. Przychody Funduszu stanowią: 

1)  środki stanowiące 15 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku 
budżetowym, z tym że ustawa budżetowa może określić, na dany rok budżetowy, inną 
wysokość wskaźników, od których uzależniona jest wysokość kwoty przychodów z 
prywatyzacji przeznaczonej na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji 
przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji; 

2) w latach 2010 oraz 2011 przychody funduszu stanowią środki w wysokości 3 % przychodów 
uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym; 

3)  odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu; 
4) przychody z tytułu lokowania środków Funduszu w skarbowych papierach wartościowych; 

 5) odsetki od pożyczek stanowiących pomoc publiczną; 
 6) środki z tytułu spłaty pomocy publicznej udzielanej w formie pożyczki; 
 7) środki z tytułu zwrotu pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 

3. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. 
Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu na podstawie kwot ujętych w ustawie 
budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu. 

4. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza 
plan z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej. 



§ 4. Wydatki ujęte w planie powinny być dokonywane w granicach kwot określonych w tym 
planie, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków finansowych, 
obejmujących bieżące przychody i środki finansowe pozostałe z okresów poprzednich. 

§ 5. Koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu obsługującego dysponenta 
Funduszu. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem  ......................... r.3)

______ 
¹) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie   szczegółowego  zakresu 
działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 
r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, 
poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 
2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009r.Nr 13, poz. 70, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr  ... , poz. ...  

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 czerwca 2006 
r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (Dz. U. 
Nr 116, poz. 788). 

 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 

 

1. Przepis art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) dodany ustawą z dnia … o zmianie ustawy o 

komercjalizacji i prywatyzacji (poz. …) zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa do określenia w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych, szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 

Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. 

2. Przedmiotowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców określa, że Fundusz stanowi 

wyodrębniony rachunek bankowy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa. Projekt rozporządzenia określa obligatoryjne części składowe rocznego planu 

finansowego Funduszu. 

3. Projekt rozporządzenia przewiduje, że zasadniczym źródłem przychodów Funduszu są 

środki stanowiące określony ustawowo procent przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym 

roku budżetowym. Dodatkowymi źródłami przychodów Funduszu są odsetki bankowe od 

środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, przychody z tytułu lokowania środków 

Funduszu w skarbowych papierach wartościowych, odsetki od pożyczek stanowiących pomoc 

publiczną, środki z tytułu spłaty pomocy publicznej udzielanej w formie pożyczki oraz środki z 

tytułu zwrotu pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. 

4. Projekt rozporządzenia przewiduje, że w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy 

budżetowej Minister Skarbu Państwa jako dysponent Funduszu zatwierdza plan finansowy 

Funduszu z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej. Wydatki ujęte w planie 

powinny być dokonywane w granicach kwot określonych w tym planie, zgodnie z planowanym 

przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody 

i środki finansowe pozostałe z okresów poprzednich. 

5. Projekt rozporządzenia stanowi, że koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu 

obsługującego Ministra Skarbu Państwa. 

6. Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga 

notyfikacji na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 



grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

 

 

 



Ocena skutków regulacji 
 

1. Podmioty na które oddziałuje projekt aktu prawnego 

Projektowana regulacja ma na celu zwiększenie przychodów budżetu państwa i oddziaływuje na 

przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej ze środków Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców.  

 

2. Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez opublikowanie projektu na stronie 

internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Planowana regulacja nie powoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu państwa.  

Czasowe zmniejszenie wysokości środków przekazywanych na rachunek Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców z 15 % do 3 % spowoduje natomiast, że biorąc za podstawę 

planowane w roku 2010 przychody z prywatyzacji na poziomie około 25 mld zł wpływy budżetu 

państwa ulegną zwiększeniu o około 3 mld zł. Planowana regulacja przewiduje ponadto 

możliwość przekazywania niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców na przychody budżetu państwa. 

Regulacja nie ma wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie bezpośrednio na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność wewnętrzną i 

zewnętrzną gospodarki. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Przyjęcie projektowanej regulacji nie wpłynie bezpośrednio na sytuację i rozwój regionów. 
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