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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 

(druk nr 591) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

jest rozszerzenie możliwości dokonywania nieodpłatnego zbycia akcji albo udziałów spółek 

należących do Skarbu Państwa, które powstały w innym trybie niż komercjalizacja lub na 

podstawie innych ustaw, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub związków 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Na gruncie obowiązujących przepisów komunalizacja w trybie art. 4b ustawy 

i komercjalizacji jest dopuszczalna jedynie w odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu 

Państwa powstałych w drodze komercjalizacji (zgodnie z przepisami działu II nowelizowanej 

ustawy). Komunalizacji można dokonać zarówno w stosunku do jednoosobowych spółek 

Skarbu Państwa, jak i spółek z większościowym albo mniejszościowym udziałem Skarbu 

Państwa. Nie jest przy tym konieczne aby spółka, której akcje albo udziały będą nieodpłatnie 

zbywane na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, powstała w wyniku komercjalizacji 

w celu komunalizacji. 

Opiniowana ustawa umożliwi „bezpłatne przekazywanie” akcji i udziałów należących 

do Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego lub związkom jednostek samorządu 

terytorialnego spółek powstałych w innym trybie niż komercjalizacja. Od dnia wejścia 

w życie nowelizacji możliwe będzie nieodpłatne zbycie na rzecz jednostki samorządu 

terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego części albo wszystkich 

posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki powstałej nie tylko w wyniku 

komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, ale także przez wniesienie przedsiębiorstwa 

do spółki zgodnie z art. 49 (w trybie prywatyzacji bezpośredniej; nowelizacja art. 4b ust. 1). 
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Drugą kategorią podmiotów, których akcje albo udziały będą mogły być zbywane 

nieodpłatnie na rzecz samorządu terytorialnego, będą spółki powstałe na podstawie odrębnych 

przepisów i w innym trybie niż określony w nowelizowanej ustawie, w których Skarb 

Państwa posiada akcje albo udziały (dodawany art. 69b ust. 1a). 

We wszystkich przypadkach zbycie będzie następowało na wniosek organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się siedziba 

spółki, w której Skarb Państwa posiada akcje albo udziały lub na wniosek organu 

wykonawczego związku jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze którego mieści się 

siedziba takiej spółki. 

Nowelizacja art. 4b ust. 3 zmierza do zachowania przysługującego pracownikom spółki 

powstałej w innym trybie niż komercjalizacja, uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji 

albo udziałów tej spółki, w przypadku zbycia jej akcji albo udziałów nieodpłatnie na rzecz 

jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, w trybie 

znowelizowanego art. 4b ust. 1. 

W przypadku zbycia nieodpłatnego akcji albo udziałów spółki powstałej na podstawie 

odrębnych przepisów i w innym trybie niż określony w nowelizowanej ustawie, zastosowanie 

znajdą dodane do art. 69b ust. 1b i 1c. W ust. 1b przewidziano, że w przypadku zbycia przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego akcji 

albo udziałów nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie art. 69b ust. 1, 

zastosowanie znajdzie art. 4c (nakłada on na samorząd obowiązek przekazania części 

przychodów ze sprzedaży takich akcji albo udziałów na: Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz 

Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Skarbu Państwa oraz Fundusz Nauki 

i Technologii Polskiej). Natomiast ust. 1c przesądza, iż nieodpłatne zbycie akcji albo 

udziałów na rzecz samorządu terytorialnego na podstawie art. 69b ust. 1, pozostaje bez 

wpływu na wcześniej istniejące uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji albo udziałów 

spółki (zmieni się jedynie podmiot wykonujący zadania w tym zakresie). 

Ustawodawca nie przewidział w ustawie przepisów przejściowych i dostosowujących. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 64. posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. Projektem zajmowała się sejmowa Komisja Skarbu Państwa. Sejm 

uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym w przedłożeniu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń. Niemniej nasuwa się pytanie, dlaczego 

ustawodawca zdecydował się uregulować problematykę nieodpłatnego zbywania akcji albo 

udziałów spółki, o której mowa w art. 49 ust. 1, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, 

w dziale II, a nie w dziale V nowelizowanej ustawy? Dział II dotyczy problematyki spółek 

powstałych w wyniku komercjalizacji, natomiast kwestie związane z wniesieniem 

przedsiębiorstwa do spółki oraz zbywaniem akcji spółki, o której mowa w art. 49 ust. 1, 

reguluje dział V – Prywatyzacja bezpośrednia rozdział 2 – Sprzedaż przedsiębiorstwa, 

wniesienie przedsiębiorstwa do spółki oraz oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego 

korzystania. Jak słusznie zauważył projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy 

analizując zakres stosowania dotychczasowego art. 4b, miejsce przepisu w strukturze aktu 

może mieć wpływ na jego interpretację. Warto również pamiętać o wynikających z Zasad 

techniki prawodawczej nakazach: zachowania konsekwencji co do zakresu przedmiotowego 

i podmiotowego w obrębie jednostki systematyzacyjnej oraz zapewnienia adekwatności tytułu 

jednostki systematyzacyjnej do treści regulacji w niej zawartych. Wydaje się, że z punktu 

widzenia komunikatywności aktu – zarówno w aspekcie interpretacyjnym, jak 

i wyszukiwawczym – ustawodawca zamiast nowelizować art. 4b powinien dodać stosowny 

przepis w dziale V w rozdziale 2 (np. jako art. 50a). Przepis ten mógłby brzmieć: 

„Art. 50a. 1. Akcje należące do Skarbu Państwa w spółce, o której mowa w art. 49 ust. 

1, mogą być zbywane nieodpłatnie na rzecz samorządu terytorialnego lub związku jednostek 

samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w art. 4b. 

2. W przypadku zbycia przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek 

samorządu terytorialnego akcji nabytych zgodnie z ust. 1, stosuje się art. 4c.”. 

Konsekwencją powyższej zmiany byłoby wyeliminowanie z opiniowanej ustawy zmian 

art. 4b ust. 1 i 3. 

  

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


