
Druk nr 3619
RZECZYT. t i8if Er P.LS KrEJ

VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PANSTWA

prywatyzacji oraz
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o komercj alizacji i
niektilrych innych ustaw (druk nr 3495)

Marszałek Sejmu zgodnte z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu _ po
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 20 paŹdztern1ka 2010 r. powyiszy
projekt ustawy do Komisji Skarbu Panstwa do pierwszego czytanta.

Komisja Skarbu Paristwa po przeprowadzeniu pierwszego czytanta i po rozpatrzeniu
tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 27 paŹdziernika i 24 listopada 2010 r.

wnosi

W y s o k i S e j m uchwalić raczy zatączonv projekt ustawy.

Komisja - zgodnie Z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu - przedstawia, na ządanie

wnioskodawcÓw, następujące wnioski mniejszości :

1) w arl. 1 w pkt I w art. 32:
a) w ust. 1 pkt 1 t2nadac brzmienie:

,,I) z|eca dokonante ana|tzy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa
spÓtki. w tym ustalenia sytuacji prawnej majątku spÓłki w zakresie określonym
r ozporządzeniem Rady Min i strÓw,

2) moie zlecic dokonanie analtz w zakresie:
a) ustalenia stanu i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa spÓłki,
b) oceny rea|izac1i obowiązkÓw wynikających Z wymogÓw ochrony

środowiska.
c) innym, kaŻdorazowo określonym przęz ministra wtaściwego do Spraw

Skarbu Paristwa - jeŻe|i wymaga tego ochrona interesÓw Skarbu Pa stwa.''



b) skreślić ust. 1a,
c) w ust. 2 pkt 1 nadać brzmienie:

,,I) zakres analizy, o ktÓrej mowa w ust. 1 pkt l,'';
- poset S. Worach

2) w art. t w pkt 1 w ar1. 33 w ust. 1 skreślić pkt 5;
. poseł S. Worach

Warszaw a, dnia 24 listopada 2OIO r.

Sprawozdawca

l-l Andrzej Czerwinski

Przewod niczący Komi sj i

/-lTadeusz Aziewtcz
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Projekt 

 

 

 

USTAWA 

z dnia   2010 r. 

 

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  
oraz niektórych innych ustaw1) 

 

 

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.2)) wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1) w art. 32: 

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie 
wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej ma-
jątku spółki w zakresie zgodnym z ust. 1a,  

2) może dokonać lub 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 przez ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego ochrona interesu 
Skarbu Państwa,”, 

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

„1a. Zakres ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki określa każdorazowo 
minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, uwzględniając specyfikę 
spółki oraz poziom zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa w 
spółce. 

                                                 
1)  Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa i ustawę z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy 
o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-
blicznych. 

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, Nr 238, poz. 2390 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, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 
28, poz. 144 i Nr 108, poz. 685. 
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1b. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może odstąpić od doko-
nania analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, o ile zostały spełnione wa-
runki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 pkt 4.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem za-
kresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki, 

2) zakres analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, 

3) sposób dokonania i finansowania analiz, o których mowa w ust. 
1,  

4) warunki, w razie spełnienia których można odstąpić od dokonania 
analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 

 –  z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia interesu Skarbu Pań-
stwa.”; 

2) w art. 33: 

a) w ust. 1: 

– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) aukcji ogłoszonej publicznie, 

6) sprzedaży akcji w obrocie zorganizowanym w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)),”, 

– dodaje się pkt 7–9 w brzmieniu: 

„7) sprzedaży na podstawie oferty publicznej akcji objętych pro-
spektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorga-
nizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporzą-
dzonym w związku z tą ofertą lub dopuszczeniem tych akcji do 
obrotu na rynku regulowanym, 

8) stabilizacji pomocniczej na warunkach określonych w przepisach 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 
2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów od-
kupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336 
z 23.12.2003, str. 33) oraz poprzez udzielanie pożyczek akcji 
w celu realizacji stabilizacji pomocniczej, 

9) sprzedaży akcji, poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi, z użyciem systemu kojarzącego oferty kupna 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, 

poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, 
Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 
223, poz. 1776 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 252, Nr 81, poz. 530 i Nr 126, poz. 853. 
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i sprzedaży, zorganizowanego i prowadzonego przez spółkę pro-
wadzącą rynek regulowany.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 
zbywania akcji oraz warunki, jakie powinny spełniać: oferta zbycia ak-
cji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zaproszenie do składania 
ofert nabycia akcji w przetargu publicznym, zaproszenie do negocjacji, 
które mogą dotyczyć zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań związa-
nych z ochroną środowiska, a także zobowiązań związanych z ochroną 
interesów pracowników i innych osób związanych ze spółką, zaprosze-
nie do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie oraz zbycie akcji 
w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, uwzględniając konieczność za-
pewnienia jawności i przejrzystości procesowi prywatyzacji.”; 

3) w art. 56: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na rachunku którego gro-
madzi się 15 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku 
budżetowym oraz odsetki od tych środków z przeznaczeniem na pomoc 
w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przedsię-
biorców publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 22 września 
2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami 
publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości fi-
nansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 
i Nr 245, poz. 1775), oraz na udzielanie wsparcia niebędącego pomocą 
publiczną,”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podwyższa corocznie ka-
pitał zakładowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 
1/3 przychodów Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z przezna-
czeniem tych środków na udzielanie pomocy na ratowanie i restruktu-
ryzację przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni w ro-
zumieniu załącznika do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu 
do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. 
WE L 10 z dnia 13.01.2001, zm. rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 
25 lutego 2004 r., Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004), oraz na udzielanie 
im wsparcia niebędącego pomocą publiczną.”, 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Środki uzyskane ze zbycia przez Skarb Państwa akcji w trybie określo-
nym w art. 33 ust. 1 pkt 8 są przekazywane na rachunek przychodów z 
prywatyzacji następnego dnia po rozliczeniu wykonania opcji typu gre-
enshoe w ramach stabilizacji pomocniczej, o których mowa w rozpo-
rządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wyko-
nującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instru-
mentów finansowych.”. 
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Art. 2. 

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługu-
jących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.4)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 8a i 8b otrzymują brzmienie: 

„8a) udziela ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 
r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.5)), pomocy w celu ratowania lub re-
strukturyzacji przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców publicznych, 
o których mowa w ustawie z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości 
stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi 
a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej nie-
których przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, 
poz. 1775), oraz udziela wsparcia niebędącego pomocą publiczną, 

8b) zatwierdza plany restrukturyzacji przedsiębiorców, o których mowa 
w pkt 8a, w przypadku gdy plany te przewidują udzielenie pomocy na 
restrukturyzację przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 
albo ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wraz z innymi 
podmiotami,”; 

2) art. 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozpo-
rządzenia: 

1) tryb, warunki i formy udzielania pomocy, o której mowa w art. 2 
pkt 8a, uwzględniając w szczególności konieczność ukierunko-
wania pomocy na ratowanie, udzielanej w celu umożliwienia 
przedsiębiorcy funkcjonowania przez czas konieczny na przygo-
towanie planu restrukturyzacji przedsiębiorcy, a pomocy na re-
strukturyzację – na przywrócenie długookresowej zdolności do 
konkurowania na rynku, 

2) tryb, warunki i formy udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 
2 pkt 8a, niebędącego pomocą publiczną, uwzględniając koniecz-
ność efektywnego udzielania wsparcia, w szczególności w celu 
dokonania nowych inwestycji przez przedsiębiorców.”. 

                                                 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 

106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, 
poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, 
poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, 
z 2006 r. Nr 107, poz. 721 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590.  

5) 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, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144 i Nr 108, 
poz. 685. 
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Art. 3. 

W ustawie z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji 
i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 108, poz. 685) art. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 5. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2011 
r. na rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o któ-
rym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, 
gromadzi się 3 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w da-
nym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków z przezna-
czeniem na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przed-
siębiorców, w tym przedsiębiorców publicznych oraz na udziela-
nie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.”. 

 

Art. 4. 

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy, 
o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 
przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2b ustawy, o której mowa 
w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 2b ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 5. 

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

 



ffi
Minister Spraw Zagranicznych Warszawu,S0irtopada 201 0 r.

DPUE .920 .ML| . VJlpklĘa
3n-;635

dot.: SUP.Ol 50-1 69.2010 .ł' f4.l l .20 l 0 r.

Pan'fadeusz Aziewicz
Przewodniczący Komisj i Skgrbu Pnrlstwe
Sejm RP

opinin o zgodn ośęi z prawem t.Inii Europcjskiej rzqdowego projektu astawy o zmiłnte
astawy o komercJalizacji i prywatyzacji oraz niekt rych innych ustaw (druk nr 3495) oruz
wnioskÓw mntej.łtośch ujętych w sprilwozdaniu Komisji Sknrbu Pa stwa (druk nr 3619),
wyrażona nt podstawic art. 13 ust. 3 pkt 3 ustulvy z dnia 4 wrz,e$nia 1997 r. o dzialach
rdm|nistracji rządowej (Dz, a. ?,2a07 r. Nr 65, poz. 437 a priźn. zm) w ewiązku z art,42
ust' 4 l ort. 54 ust. l Regulamintr Scjmu praez ministra wleściwego do $pralY
czlonkostTve Rz,cc'zyp osp o litej Pols kiej w U nii Eu ropej skicj

Szanowny P ąn ie P rzew o dniczący,

w zwiryku ?, przedłożonym '$prawozdaniem Komisji Skarbu Panstwa (druk nr 3619),
zawiorąiąpym rzą$owy projekt ustawy o zmianie ustawy tl komęrcjalizacji i prywatyzacjioraz
niektÓrych innych ustaw. it takzc wnioski rnniejszości (druk l)r 3495), pozwatam sobic
wyraeić pclniższą opinię.

Projekt ustawy' ujęty w sprnwozdaniu Kornisjl Skarbu Pnrfistwa, jest zgodny z prflwom
Unii EuropeJskioj. Poprawki zawilrtc wG wnioskrrch mniejszości nle wptywaią na
zgodność projektu z prawcm Unii Europejskiej. .

D,..o wiado.nrości:
Pan Aleksander Or'ad
Ministcr Skarbu Paristwa


