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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 21 marca 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  

 

(druk nr 591) 

 

 

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

z 2013 r. poz. 216 i 1643) 

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 Skarb Państwa posiada akcje, 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:] <Minister właściwy 

do spraw Skarbu Państwa, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu 

terytorialnego, na obszarze której znajduje się siedziba spółki, w której Skarb 

Państwa posiada akcje, powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa 

państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki zgodnie z art. 49, lub 

na wniosek organu wykonawczego związku jednostek samorządu terytorialnego, na 

obszarze którego mieści się siedziba takiej 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 

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 
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kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie zbywania akcji 

wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego lub organ wykonawczy 

związku jednostek samorządu terytorialnego.] 

<3. Uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji 

przedsiębiorstwa państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki 

zgodnie z art. 49, 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. 

5. Przepisy, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego zbycia 

akcji posiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek jednostek 

samorządu terytorialnego na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku 

jednostek samorządu terytorialnego, przy czym kompetencje ministra właściwego do 

spraw Skarbu Państwa w zakresie zbywania akcji wykonuje organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Art. 69b. 

1. Do zbywania należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach powstałych 

na podstawie odrębnych przepisów i w innym trybie niż określony w niniejszej ustawie 

stosuje się art. 33-35. 

<1a. Akcje należące do Skarbu Państwa w spółkach powstałych na podstawie odrębnych 

przepisów i w innym trybie niż określony w niniejszej ustawie mogą być zbywane 

nieodpłatnie na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek 

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

1b. W przypadku zbycia przez jednostkę samorządu terytorialnego lub związek 

jednostek samorządu terytorialnego akcji nabytych zgodnie z ust. 1a, stosuje się art. 

4c. 

1c. Osoby uprawnione do nieodpłatnego nabycia akcji spółki, wymienionej w ust. 1a, 

której akcje zostały zbyte na zasadach określonych w art. 4b, zachowują to prawo 

na dotychczasowych zasadach, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji 

wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego lub organ 

wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego.> 

2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przysługujące na podstawie niniejszej ustawy lub 

na podstawie przepisów odrębnych może być wykonane przez osoby uprawnione tylko z 

jednego tytułu; uprawniony przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał 

z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji z innego tytułu. 

 


