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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym 

 

(druk nr 379) 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1822, 1823 i 1860) 

Art. 1060. 

§ 1. Jeżeli dłużnikiem jest Skarb Państwa, wierzyciel - wskazując na tytuł egzekucyjny - 

wzywa do spełnienia świadczenia bezpośrednio państwową jednostkę organizacyjną, z 

której działalnością wiąże się to świadczenie; jednostka ta jest obowiązana spełnić 

niezwłocznie świadczenie stwierdzone tytułem egzekucyjnym. 

[§ 1
1
. W sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie ustawy, rozporządzenia 

Rady Ministrów lub rozporządzenia innego organu konstytucyjnie do tego powołanego, 

niezgodnych z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, a także 

w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niewydanie takiego aktu 

normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, wierzyciel - 

wskazując na tytuł egzekucyjny - wzywa do spełnienia świadczenia bezpośrednio 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który jest obowiązany spełnić 

niezwłocznie świadczenie stwierdzone tytułem egzekucyjnym ze środków utworzonej w 

ramach budżetu państwa rezerwy celowej.] 

<§ 1
1
. W sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów lub rozporządzenia innego organu konstytucyjnie 

do tego powołanego, niezgodnych z Konstytucją, ratyfikowaną umową 

międzynarodową lub ustawą, a także w sprawie o naprawienie szkody 

wyrządzonej przez niewydanie takiego aktu normatywnego, którego obowiązek 

wydania przewiduje przepis prawa, wierzyciel – wskazując na tytuł egzekucyjny – 

wzywa do spełnienia świadczenia bezpośrednio ministra właściwego do spraw 
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finansów publicznych, który jest obowiązany spełnić niezwłocznie świadczenie 

stwierdzone tytułem egzekucyjnym ze środków utworzonej w ramach budżetu 

państwa rezerwy celowej.> 

§ 2. W wypadku gdy tytuł egzekucyjny, obejmujący należność pieniężną, nie zostanie 

wykonany w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w § 1, 

wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli 

wykonalności w celu przeprowadzenia egzekucji z rachunku bankowego właściwej 

państwowej jednostki organizacyjnej dłużnika. W przypadku, o którym mowa w § 1
1
, 

egzekucję prowadzi się z rachunków bankowych służących do obsługi centralnego 

rachunku bieżącego budżetu państwa. 

§ 3. W wypadku gdy w terminie, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, nie zostanie 

wykonany tytuł egzekucyjny obejmujący świadczenie niepieniężne, sąd, na wniosek 

wierzyciela, wyznacza termin do spełnienia świadczenia kierownikowi właściwej 

państwowej jednostki organizacyjnej i temu kierownikowi wymierza grzywnę w razie 

niespełnienia świadczenia w wyznaczonym terminie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. O PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 oraz z 2015 r. poz. 1322) 

 

Art. 19. 

1. Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego może nastąpić, jeżeli: 

1)   przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą ze stratą w ciągu kolejnych 

sześciu miesięcy; 

1a)  (uchylony); 

2)   prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną zakazano 

przedsiębiorstwu działania we wszystkich dziedzinach objętych dotychczasowym 

przedmiotem działania, a przedsiębiorstwo nie podjęło działalności w innej dziedzinie; 

3)   z wnioskiem takim zwróci się zarząd komisaryczny; 

4)   ponad połowę aktywów ogółem przedsiębiorstwa łącznie: 

a)  stanowią udziały, inne tytuły uczestnictwa w spółkach lub obligacje, 

b)  oddano do używania innym osobom na podstawie umów prawa cywilnego. 
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[2. Decyzję o likwidacji podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek 

rady pracowniczej przedsiębiorstwa, o ile minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nie 

zgłosi sprzeciwu, wraz z uzasadnieniem, w terminie dwóch tygodni.] 

<2. Decyzję o likwidacji podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na 

wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa.> 

 

Art. 49. 

1. Z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców mienie 

pozostałe po tym przedsiębiorstwie przejmuje wojewoda. 

2. (uchylony). 

[3. Przejęte środki finansowe oraz środki finansowe uzyskane ze zbycia mienia, o którym 

mowa w ust. 1, stanowią przychody Funduszu Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 56 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 

2013 r. poz. 216), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków brakujących na pokrycie 

kosztów procesów likwidacyjnych, postępowania upadłościowego oraz zarządu mieniem, o 

którym mowa w ust. 1.] 

4. (uchylony). 

5. Mienie pozostałe po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, którego organem 

założycielskim był Minister Obrony Narodowej, podlega przekazaniu na zasadach i w 

trybie określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. 

U. poz. 1322). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. – PRAWO PRZEWOZOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 

915) 

 

Art. 8. 

1. Obowiązek przewozu może być ograniczony przez: 

1)   ministra właściwego do spraw transportu, a w odniesieniu do wojewódzkiego, 

powiatowego albo gminnego regularnego przewozu osób odpowiednio przez wojewodę, 
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starostę, wójta albo burmistrza (prezydenta miasta) - ze względu na potrzeby obronności 

lub bezpieczeństwa państwa albo w przypadku klęski żywiołowej; 

2)   przewoźnika - w razie klęski żywiołowej, przerwy w eksploatacji, szczególnych 

trudności spowodowanych przez klienta, z przyczyn ekonomicznych, których 

przewoźnik nie mógł przewidzieć, jak również z uwagi na bezpieczeństwo ruchu za 

zgodą i na warunkach ustalonych przez: 

a)  ministra właściwego do spraw transportu albo wojewodę - w odniesieniu do 

przewoźników, wobec których odpowiednio minister albo wojewoda pełni funkcję 

organu założycielskiego, 

[b)  ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do przewoźników, 

wobec których minister pełni funkcję organu założycielskiego albo wykonuje 

uprawnienia z akcji lub udziałów,] 

c)  marszałka województwa albo starostę - w odniesieniu do przewoźników, wobec 

których odpowiednio zarząd województwa albo powiatu wykonuje uprawnienia z 

akcji lub udziałów, 

d)  (uchylona) 

Zgoda nie jest wymagana, jeżeli ograniczenie obowiązku przewozu następuje na okres 

nie dłuższy niż 7 dni. 

2. Ograniczenia mogą polegać na całkowitym lub częściowym zawieszeniu przewozu, 

wyłączeniu z przewozu określonych kategorii przesyłek, relacji przewozowych lub 

punktów odprawy, zawieszeniu przewozu we wskazanych dniach albo uzależnieniu 

przewozu od spełnienia określonych warunków. 

3. Ograniczenia przewozu podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 1987 r. O PAŃSTWOWYCH INSTYTUCJACH FILMOWYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1387) 

Art. 27a. 

[1. Do państwowych instytucji filmowych oraz spółek powstałych w wyniku komercjalizacji 

państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy o komercjalizacji i 

prywatyzacji, z tym że: 
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1)   komercjalizacja państwowej instytucji filmowej może być dokonana na wniosek 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub za zgodą 

tego ministra na wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji 

filmowej; 

2)   w razie podjęcia decyzji o prywatyzacji państwowej instytucji filmowej albo spółki 

powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji filmowej zasoby sztuki 

filmowej zgromadzone w tej instytucji albo spółce stają się nieodpłatnie własnością 

Filmoteki Narodowej i podlegają przekazaniu jej; 

3)   prywatyzacji nie podlegają autorskie prawa majątkowe do filmów wyprodukowanych 

do dnia 31 grudnia 1989 r. przysługujące państwowej instytucji filmowej albo spółce 

powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej instytucji filmowej; w razie 

prywatyzacji prawa te stają się nieodpłatnie własnością Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej; 

4)   wpływy z prywatyzacji państwowej instytucji filmowej są przychodami Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej; 

5)   o sporządzeniu aktu komercjalizacji lub o podjęciu decyzji o prywatyzacji państwowej 

instytucji filmowej powiadamia się Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 

który ma prawo wglądu w dokumentację rachunkową i księgi handlowe spółki powstałej 

z przekształcenia państwowej instytucji filmowej oraz przysługuje mu prawo zgłaszania 

uwag i występowania z wnioskami dotyczącymi spraw tej spółki - do czasu jej 

sprywatyzowania; 

6)   z dniem sporządzenia aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej instytucję tę 

wykreśla się z rejestru instytucji filmowych, o którym mowa w art. 22; 

7)   na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

lub ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Rada Ministrów może w formie 

uchwały udzielić zgody na inny niż publiczny tryb zbycia udziałów lub akcji 

skomercjalizowanych państwowych instytucji filmowych poprzez ich nieodpłatne 

wniesienie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma obowiązek je zbyć w 

terminie 12 miesięcy od dnia wniesienia, w tym nieodpłatnie na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego w celu prowadzenia działalności kulturalnej.] 

<1. Do państwowych instytucji filmowych oraz spółek powstałych w wyniku 

komercjalizacji państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy 
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ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …), z tym że: 

1) komercjalizacji państwowej instytucji filmowej dokonuje minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy lub na 

wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji filmowej; 

2) wpływy ze zbycia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej 

instytucji filmowej są przychodami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; 

3) o sporządzeniu aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej powiadamia 

się Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma prawo wglądu 

w dokumentację rachunkową i księgi handlowe spółki powstałej z przekształcenia 

państwowej instytucji filmowej oraz przysługuje mu prawo zgłaszania uwag 

i występowania z wnioskami dotyczącymi spraw tej spółki – w czasie, gdy Skarb 

Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem tej spółki; 

4) z dniem sporządzenia aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej 

instytucję tę wykreśla się z rejestru.> 

<1a. Do zbywania akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej 

instytucji filmowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. …), z tym że: 

1) w razie zbycia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji państwowej 

instytucji filmowej zasoby sztuki filmowej zgromadzone w tej spółce stają się 

nieodpłatnie własnością Filmoteki Narodowej i podlegają przekazaniu jej; 

2) zbyciu nie podlegają autorskie prawa majątkowe do filmów wyprodukowanych do 

dnia 31 grudnia 1989 r. przysługujące spółce powstałej w wyniku komercjalizacji 

państwowej instytucji filmowej – w takim przypadku prawa te stają się 

nieodpłatnie własnością Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; 

3) na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego Rada Ministrów może w formie uchwały udzielić zgody na inny niż 

publiczny tryb zbycia udziałów lub akcji spółki powstałej w wyniku 

komercjalizacji państwowej instytucji filmowej poprzez ich nieodpłatne wniesienie 

do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma obowiązek je zbyć w terminie 12 

miesięcy od dnia wniesienia, w tym nieodpłatnie na rzecz jednostki samorządu 

terytorialnego w celu prowadzenia działalności kulturalnej.> 
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2. Przepisy ust. 1 nie naruszają praw twórców wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), 

w szczególności dotyczących nowych pól eksploatacji. 

 

 

 

USTAWA 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. z 2015 r. poz. 1583) 

 

[Art. 10. 

1. W przypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osobie uprawnionej zwraca się mienie, 

którego przepadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, oraz przedmioty 

zatrzymane w toku postępowania - z wyjątkiem przedmiotów, których posiadanie jest 

zakazane lub wymaga zezwolenia - jeżeli znajdują się one w posiadaniu państwowej 

jednostki organizacyjnej, a w razie niemożności zwrotu - ich równowartość wypłaca się ze 

środków Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978). 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa jest reprezentowany przez 

państwową jednostkę organizacyjną, w której władaniu jest mienie podlegające zwrotowi 

lub mienie zatrzymane w toku postępowania. W przypadku braku takiej jednostki Skarb 

Państwa jest reprezentowany przez organ administracji rządowej, któremu przekazano do 

dysponowania mienie w wyniku orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 2 ust. 1. W 

przypadku braku takiej jednostki zastępstwo procesowe wykonuje minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa.] 

<Art. 10. 

1. W przypadku stwierdzenia nieważności orzeczenia, osobie uprawnionej zwraca się 

mienie, którego przepadek lub konfiskatę orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, oraz 

przedmioty zatrzymane w toku postępowania – z wyjątkiem przedmiotów, których 

posiadanie jest zakazane lub wymaga zezwolenia – jeżeli znajdują się one w 

posiadaniu państwowej jednostki organizacyjnej, a w razie niemożności zwrotu – ich 

równowartość wypłaca się ze środków Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w 
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art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …). 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa jest reprezentowany przez 

państwową jednostkę organizacyjną, w której władaniu jest mienie podlegające 

zwrotowi lub mienie zatrzymane w toku postępowania. W przypadku braku takiej 

jednostki Skarb Państwa jest reprezentowany przez organ administracji rządowej, 

któremu przekazano do dysponowania mienie w wyniku orzeczenia sądu, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1. W przypadku braku takiej jednostki Skarb Państwa jest 

reprezentowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. O LASACH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. 

poz. 422, 586, 903 i 1020) 

 

Art. 21a. 

1. Wykonywanie prac z zakresu: 

1)   okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, 

2)   aktualizacji stanu zasobów leśnych, 

3)   prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów, 

4)   (utracił moc), 

- powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i 

Geodezji Leśnej. 

[2. Do przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej z 

siedzibą w Warszawie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978).] 

<2. Do przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej z siedzibą w Warszawie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 981, 1174 i …).> 
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USTAWA z dnia 19 października 1991 r. O GOSPODAROWANIU 

NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491) 

 

Art. 20. 

1. Agencja prowadzi odrębnie własną gospodarkę finansową oraz gospodarkę finansową 

Zasobu. 

2. Agencja sporządza odrębnie: 

1)   projekt rocznego planu finansowego Agencji; 

2)   projekt rocznego planu finansowego Zasobu. 

[3. Projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w ust. 2, zatwierdza minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie 

określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.] 

<3. Projekty rocznych planów finansowych, o których mowa w ust. 2, zatwierdza 

minister właściwy do spraw rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac 

nad projektem ustawy budżetowej.> 

4. Środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się na finansowanie 

obciążających mienie Zasobu zadań określonych w ustawie, w tym na obsługę 

zobowiązań Agencji określonych w art. 20a ust. 1 i 4, a także zadań określonych 

przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisami o realizacji prawa do 

rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. W projekcie rocznego planu finansowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się limit 

wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i oddziałów 

terenowych Agencji, w wysokości równej planowanym kosztom funkcjonowania 

powiększonym o dodatnią różnicę planowanych wydatków majątkowych i planowanej 

amortyzacji. 

5a. (uchylony). 

5b. (uchylony). 

5c. Nadwyżkę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, Agencja przekazuje w danym roku obrotowym w formie zaliczek 

kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu, w terminie 
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30 dni po zakończeniu kwartału. Wpłata zaliczki za IV kwartał następuje w terminie do 

dnia 10 grudnia danego roku obrotowego. Rozliczenie roczne zobowiązania następuje w 

terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała. 

5d. W planie finansowym Zasobu określa się wysokość środków finansowych na realizację 

zadań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585 

i 1159). 

[6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Agencji i gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w szczególności 

odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych Agencji, o których mowa w art. 

20b ust. 2, i funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2, oraz zabezpieczenie 

środków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego.] 

<6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

gospodarki finansowej Agencji i gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w 

szczególności odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszy własnych Agencji, o 

których mowa w art. 20b ust. 2, i funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c 

ust. 2, oraz zabezpieczenie środków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 

11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. 

o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 

obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 oraz z 2016 

r. poz. 585).> 

<Art. 24a. 

1. Na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, organu założycielskiego lub 

organu nadzorującego Agencja, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego 

do spraw rozwoju wsi, wskazuje nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, które 

mogą być przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej 

lub państwowej jednostki organizacyjnej. 

2. Agencja przekazuje wraz z dokumentacją nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, 

niezbędne dla potrzeb, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw 
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budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

na jego wniosek, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.> 

 

Art. 26. 

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w terminie określonym w art. 13 ust. 1, 

przekształcić państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej w jednoosobową spółkę 

Skarbu Państwa na wniosek Agencji lub wniosek dyrektora i rady pracowniczej, po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

[2. Prawa Skarbu Państwa wobec spółek, o których mowa w ust. 1, reprezentuje minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa.] 

3. Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o 

prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. poz. 298, z późn. zm.)
(5)

, z tym że 

udostępnianie osobom trzecim akcji tych spółek lub zbywanie udziałów w tych spółkach 

nie jest dopuszczalne. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 grudnia 1992 r. O RADIOFONII I TELEWIZJI (Dz. U. z 2016 r. poz. 

639 i 929) 

 

Art. 29. 

[1. W walnym zgromadzeniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez ministra właściwego 

do spraw Skarbu Państwa.] 

1a. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także członkowie Rady Mediów 

Narodowych. 

1b. Zmiana statutu spółki następuje na wniosek lub za uprzednią zgodą Rady Mediów 

Narodowych. 

2. Zarząd spółki nie jest związany poleceniami i zakazami ustanowionymi przez walne 

zgromadzenie, jeżeli dotyczą one treści programu. 

3. (uchylony). 
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. O GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA 

UBEZPIECZENIACH EKSPORTOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 714 i 888) 

 

Art. 7a. 

W skład Komitetu wchodzą, powołani przez Prezesa Rady Ministrów, po jednym 

przedstawicielu: 

1)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

2)   ministra właściwego do spraw gospodarki, 

[3)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,] 

4)   ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

5)   ministra właściwego do spraw rynków rolnych, 

6)   ministra właściwego do spraw zagranicznych 

- w randze sekretarza albo podsekretarza stanu oraz 

7)   przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

 

[Art. 15a. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki wykonuje prawa z akcji należących do Skarbu 

Państwa w Korporacji . 

2. W zakresie uregulowanym w ust. 1 nie stosuje się przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 

sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie 

gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. poz. 497 i 775 oraz z 2004 r. poz. 2703).] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 października 1994 r. O SPECJALNYCH STREFACH 

EKONOMICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 282 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1206) 

 

Art. 6. 

1. Zarządzającym może być wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa albo samorząd województwa posiada 

większość głosów, które mogą być oddane na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu 

wspólników. 
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[2. Do spółki, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem spółek, w których Skarb Państwa 

posiada 100% akcji lub udziałów, nie stosuje się przepisów art. 19a ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.) 

oraz art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 

2011 r. Nr 45, poz. 236). 

3. Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, określone w art. 2 pkt 5 oraz 

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224), w odniesieniu do spółek 

zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, o których mowa w ust. 1, z 

wyłączeniem spółek, w których Skarb Państwa posiada 100% akcji lub udziałów, wykonuje 

minister właściwy do spraw gospodarki.] 

 

Art. 24. 

1. Z dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 4 ust. 1, minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa przejmuje czynności i uprawnienia w stosunku do spółki 

ustanowionej zarządzającym, wykonywane przed tym dniem w imieniu Skarbu Państwa 

przez inny organ administracji rządowej, z tym że o udostępnieniu akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa takiej spółki, powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa 

państwowego na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. prywatyzacji przedsiębiorstw 

państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z późn. zm.), postanawia minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki. 

2. Do powstałej na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych spółki 

będącej zarządzającym nie stosuje się art. 17, art. 19 ust. 1 zdanie drugie, art. 23 ust. 1-3, 

art. 24, 28 i 29 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
(4)

. 

3. Organ administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarki gruntami w odniesieniu do 

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) w 

odniesieniu do gruntów stanowiących własność gminy może wnieść do spółki będącej 

zarządzającym prawo własności gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest ta 

spółka, lub gruntów, które pozostawały w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstwa 

państwowego likwidowanego w celu wniesienia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej 

części mienia przedsiębiorstwa do spółki. Wniesienie prawa własności gruntów, które 

pozostawały w użytkowaniu wieczystym likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego, 

następuje w porozumieniu z organem założycielskim przedsiębiorstwa. W przypadkach 
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określonych w niniejszym ustępie prawo użytkowania wieczystego wygasa z chwilą 

wniesienia prawa własności gruntu do spółki będącej zarządzającym. [Minister właściwy 

do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w spółce będącej zarządzającym w 

zakresie praw z akcji (udziałów) objętych przez Skarb Państwa w zamian za prawo 

własności gruntu wniesione w sposób określony w niniejszym ustępie.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ 

O KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.) 

 

Art. 39b. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   opłaty paliwowej, w wysokości określonej w art. 37i; 

2)   odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu w bankach; 

[3)   przychodów ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, przekazanych ministrowi 

właściwemu do spraw transportu przez Skarb Państwa, w celu zasilenia Funduszu; 

4)   przychodów z akcji i udziałów, o których mowa w pkt 3;] 

5)   środków pochodzących z opłat za przejazdy autostradą, pobieranych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

(punkty 5a – 14 pominięto 

2. Wpływy z grzywien, opłat i kar, o których mowa w ust. 1 pkt 11b i 11e, Bank 

Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w ramach środków finansowych gromadzonych na 

Funduszu. 

3. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych, mogą stanowić przychód drogowej spółki specjalnego przeznaczenia 

na mocy umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o 

drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, jeżeli umowa tak stanowi. 
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[Art. 39c. 

1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w imieniu 

Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, przekazać 

nieodpłatnie temu ministrowi akcje i udziały w spółkach, stanowiące własność Skarbu 

Państwa, z uwzględnieniem zakresu dofinansowania ze środków Funduszu przewidzianego 

w planie finansowym Funduszu, o którym mowa w art. 39n ust. 1, oraz wartości tych akcji i 

udziałów. 

2. Akcje i udziały Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa zbywa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

3. Do przekazania akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, oraz do ich zbywania nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 

2013 r. poz. 216, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 

zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1224).] 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji – ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA 

OSSOLIŃSKICH (Dz. U. poz. 121, z 2002 r. poz. 1271 oraz z 2007 r. poz. 768 i 1029) 

 

Art. 6. 

1. Dla realizacji celów określonych w art. 5 wyposaża się nieodpłatnie Zakład w majątek 

obejmujący w dniu wejścia w życie ustawy Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - 

Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. 

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w przypadku dokonania komercjalizacji 

przedsiębiorstwa państwowego Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo 

przekaże nieodpłatnie Zakładowi wszystkie akcje lub udziały jakie Skarb Państwa obejmie 

w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego przedsiębiorstwa państwowego. 

[3. W spółce, o której mowa w ust. 2, uprawnieni pracownicy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 

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

późn. zm.), zachowują prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów. Przepisy działu 

IV rozdziału 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji stosuje 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1545265:ver=1&full=1
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się odpowiednio, a kompetencje przypisane w tym zakresie ministrowi właściwemu do 

spraw Skarbu Państwa należą do Dyrektora Zakładu.] 

<3. W spółce, o której mowa w ust. 2, uprawnieni pracownicy w rozumieniu art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …) oraz ich spadkobiercy zachowują 

prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów. Przepisy działu IV ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, 

stosuje się odpowiednio, przy czym kompetencje w zakresie zbywania akcji należą do 

Dyrektora Zakładu.> 

 

 

 

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

z 2016 r. poz. 981 i 1174) 

 

[o komercjalizacji i prywatyzacji] 

<o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników> 

 

Art. 1. 

1. Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa 

państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we 

wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez 

względu na charakter prawny tych stosunków. 

[2. Prywatyzacja, w rozumieniu ustawy, polega na: 

1)   obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek 

Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb 

Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z dnia 8 sierpnia 

1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 154); 

1a)  zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach; 

2)   rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku 

przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na 

zasadach określonych ustawą przez: 
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a)  sprzedaż przedsiębiorstwa, 

b)  wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, 

c)  oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.] 

3. (uchylony). 

 

[Art. 1a. 

1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, przedsiębiorstwa państwowe oraz 

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. 

2. Prywatyzacja przedsiębiorstw i spółek, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady 

Ministrów. 

3. Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

Oświadczenia woli składane spółce przez Skarb Państwa wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisów art. 173 § 1 i art. 303 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych nie stosuje się. 

3a. W spółkach, o których mowa w ust. 1, rada nadzorcza może liczyć do 9 osób. 

4. Rady nadzorcze spółek, o których mowa w ust. 1, powoływane są przez walne 

zgromadzenie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na przedmiot 

działania spółki. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, właściwość 

poszczególnych ministrów. Do członków rad nadzorczych spółek, o których mowa w ust. 1, 

stosuje się art. 12 ust. 2. 

5. Walne zgromadzenie może powoływać zarząd w spółkach, o których mowa w ust. 1. 

6. Przepisy ust. 4 nie naruszają wynikających z ustawy uprawnień pracowników do wyboru 

członków rady nadzorczej lub członka zarządu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.] 

 

[Art. 1b. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do innych niż określone w art. 1, art. 1a i art. 69a ust. 1 

spółek i należącego do nich mienia - w czasie trwania przewłaszczenia akcji lub mienia tych 

spółek - na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu 

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z tytułu udzielonych poręczeń lub 

gwarancji.] 

<Art. 1b. 

Przepisów ustawy nie stosuje się do spółek i należącego do nich mienia – w czasie 

trwania przewłaszczenia akcji lub mienia tych spółek – na zabezpieczenie roszczeń 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823&full=1
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przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.> 

 

[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. 

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. 
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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.] 

<1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje organ założycielski.> 

2. (uchylony). 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4
(1)

 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 restrukturyzacyjne - 

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)  (uchylony); 

11)  przedsiębiorstw wykonujących w dniu 1 stycznia 2006 r. działalność gospodarczą w 

zakresie międzynarodowego transportu morskiego. 

javascript:void(0)
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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. 

4. (uchylony). 

[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. 4. 

[1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa: 

1)   na wniosek organu założycielskiego; 

2)   na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej; 

3)   z własnej inicjatywy. 

2. W przypadku komercjalizacji z własnej inicjatywy minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa zawiadamia o zamiarze komercjalizacji dyrektora przedsiębiorstwa 

państwowego, radę pracowniczą oraz organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego. 

3. W przypadku komercjalizacji na wniosek organu założycielskiego, zawiadomienia 

dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz rady pracowniczej o zamiarze 

komercjalizacji dokonuje organ założycielski. 

4. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego jest zobowiązany doręczyć ministrowi 

właściwemu do spraw Skarbu Państwa, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od 

dnia otrzymania zawiadomienia, kwestionariusz przedsiębiorstwa państwowego 

przeznaczonego do komercjalizacji, wraz z dokumentami określonymi w przepisach, o 

których mowa w ust. 6. O niedoręczeniu dokumentów przez dyrektora przedsiębiorstwa 

państwowego minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiadamia organ 

założycielski, na którym spoczywa obowiązek doręczenia dokumentów w ciągu jednego 

miesiąca od dnia zawiadomienia.] 

<1. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje się na wniosek dyrektora i 

rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego. 

2. Komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego organ założycielski może dokonać z 

własnej inicjatywy. 
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3. W przypadku komercjalizacji z własnej inicjatywy organ założycielski zawiadamia o 

zamiarze komercjalizacji dyrektora oraz radę pracowniczą przedsiębiorstwa 

państwowego. 

4. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego jest obowiązany doręczyć organowi 

założycielskiemu, w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia otrzymania 

zawiadomienia, kwestionariusz przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do 

komercjalizacji, wraz z dokumentami określonymi w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie ust. 6.> 

5. W przypadku komercjalizacji na wniosek dyrektora i rady pracowniczej przedsiębiorstwa 

państwowego, do wniosku należy dołączyć kwestionariusz przedsiębiorstwa państwowego 

przeznaczonego do komercjalizacji, wraz z dokumentami określonymi w przepisach, o 

których mowa w ust. 6. 

6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzór kwestionariusza przedsiębiorstwa 

państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych 

do sporządzenia aktu komercjalizacji. 

 

[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.  - 9. uchylone).] 

 

[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, 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 
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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 2016 r. poz. 23). Zbycie akcji jest jawne i 

następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

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. 4c. 

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

przychodów jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu 
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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. 

3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego 

przekaże nieodpłatnie akcje, o których mowa w art. 4b ust. 1, na rzecz innej jednostki 

samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, przepisu ust. 2 

nie stosuje się.] 

<Art. 4b. 

1. Nie jest zbyciem akcji na zasadach ogólnych zbycie akcji na rzecz: 

1) jednostki samorządu terytorialnego w drodze darowizny, zgodnie z art. 11 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 

poz. …); 

2) spółek, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe 

osoby prawne. 

2. Uprawnieni pracownicy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji 

przedsiębiorstwa państwowego albo przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, 

której akcje zostały zbyte zgodnie z ust. 1, zachowują uprawnienia do nieodpłatnego 

nabycia akcji. Przepisy art. 36–38 oraz art. 38b i art. 38c stosuje się odpowiednio, 

przy czym przewidziane w tych przepisach kompetencje w zakresie zbywania akcji 
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na rzecz uprawnionych pracowników wykonuje minister właściwy do spraw 

gospodarki, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego albo organ 

wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Do ustalenia momentu powstania prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez 

uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków stosuje się odpowiednio 

przepis art. 38 ust. 2. 

4. Przepisy ust. 1–3 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 w zakresie zbywania 

akcji wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego lub związku 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Art. 4c. 

1. W przypadku sprzedaży akcji, nabytych zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1, przez jednostkę 

samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, część 

uzyskanych przychodów jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek 

samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania 

przychodów z tego tytułu, na rachunki bankowe: 

1) budżetu państwa – w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży akcji; 

2) Funduszu Reprywatyzacji – w wysokości 5% przychodów ze sprzedaży akcji. 

2. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu 

terytorialnego zbędzie akcje, nabyte zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1, w drodze czynności 

prawnej innej niż sprzedaż, przekazuje w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania 

takiej czynności, na rachunki bankowe: 

1) budżetu państwa – kwotę stanowiącą równowartość 20% wartości księgowej 

zbytych akcji, 

2) Funduszu Reprywatyzacji – kwotę stanowiącą równowartość 5% wartości 

księgowej zbytych akcji 

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

3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu 

terytorialnego przekaże nieodpłatnie akcje, nabyte zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1, na 

rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu 

terytorialnego, przepisu ust. 2 nie stosuje się.> 
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Art. 5. 

1. Do spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, o ile ustawa nie stanowi inaczej, stosuje się 

przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

2. Do akcji Skarbu Państwa nie stosuje się art. 199 i 359 w zakresie dotyczącym umorzenia 

przymusowego oraz art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 

[3. W jednoosobowej spółce Skarbu Państwa oświadczenia woli składane spółce przez Skarb 

Państwa wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisów art. 

173 § 1 i art. 303 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.] 

 

Art. 9. 

[1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sporządza za Skarb Państwa akt 

komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.] 

<1. Organ założycielski sporządza za Skarb Państwa akt komercjalizacji 

przedsiębiorstwa państwowego.> 

2. W akcie komercjalizacji ustala się: 

1)   statut spółki; 

2)   wysokość kapitału zakładowego spółki; 

3)   imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji; 

4)   osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie spółki do rejestru 

przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna niż zarząd. 

3. Akt komercjalizacji zastępuje czynności określone w przepisach Kodeksu spółek 

handlowych, poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru 

przedsiębiorców. 

[4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu 

do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.] 

 

Art. 10. 

[1. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu komercjalizacji zarząd lub osoba upoważniona w tym 

akcie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgłasza do sądu rejestrowego 

właściwego dla siedziby spółki wniosek o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców.] 

<1. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu komercjalizacji zarząd lub osoba upoważniona w 

tym akcie przez organ założycielski zgłasza do sądu rejestrowego właściwego dla 

siedziby spółki wniosek o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców.> 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a199&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a359&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a418&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a173%C2%A71&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a173%C2%A71&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a303%C2%A72&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823&full=1
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2. Dniem komercjalizacji jest pierwszy dzień miesiąca przypadającego po wpisaniu spółki do 

rejestru przedsiębiorców. Z tym dniem następuje skutek wykreślenia przedsiębiorstwa 

państwowego z rejestru. 

 

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 

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)   (uchylony).] 
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[Art. 13. 

1. W czasie gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki, członkowie rady 

nadzorczej tej spółki nie mogą: 

1)   pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na 

podstawie innego tytułu prawnego; 

2)   posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem 

akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym; 

3)   pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2, w stosunku pracy ani 

świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego; 

4)   wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo 

mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą członkostwa w radach 

nadzorczych, z wyjątkiem rad nadzorczych konkurencyjnych przedsiębiorców. 

3. Zakaz pozostawania w stosunku pracy w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji nie 

dotyczy osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników. 

4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest również pełnienie funkcji z wyboru w 

zakładowej organizacji związkowej.] 

 

[Art. 15a. 

Osobami wskazanymi przez Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne do pełnienia 

funkcji członka rady nadzorczej spółki powstałej w drodze komercjalizacji nie mogą być 

osoby: 

1)   zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach 

posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub 

innej umowy o podobnym charakterze; 

2)   wchodzące w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na 

zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań; 

3)   zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę.] 

 

Art. 16. 

1. W spółkach powstałych w drodze komercjalizacji, a także po zbyciu przez Skarb Państwa 

ponad połowy akcji spółki, pracownicy wybierają jednego członka zarządu, jeżeli 
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średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi powyżej 500 pracowników. Zasady oraz tryb 

wyboru i odwołania przez pracowników członka zarządu określa statut. 

2. Przepisy statutu dotyczące wyborów, o których mowa w ust. 1, uwzględniają zasady 

powszechności, tajności oraz bezpośredniego udziału pracowników. Wynik wyborów jest 

wiążący dla organu powołującego zarząd. 

3. Niedokonanie wyboru członka zarządu przez pracowników spółki nie stanowi przeszkody 

do wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał 

przez zarząd. 

[4. Do osób reprezentujących Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne w zarządach 

spółek powstałych w drodze komercjalizacji przepisy art. 15a stosuje się odpowiednio.] 

 

[Art. 17. 

1. Sprawowanie zarządu w spółce może być zlecone osobie fizycznej w drodze umowy. W 

takim przypadku w spółce ustanawia się jednoosobowy zarząd, przy czym w jego skład 

powołuje się osobę, której zlecono sprawowanie zarządu. Przepisu art. 16 nie stosuje się. 

2. Wyłonienie osoby, której zostanie zlecone sprawowanie zarządu, następuje w drodze 

konkursu przeprowadzonego przez radę nadzorczą. O przeprowadzeniu konkursu 

postanawia walne zgromadzenie. 

3. Umowę, o której mowa w ust. 1, w imieniu spółki zawiera rada nadzorcza za zgodą 

walnego zgromadzenia. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności: 

1)   obowiązki osoby, której zlecono sprawowanie zarządu, w tym zakres zmian i 

usprawnień w przedsiębiorstwie spółki (restrukturyzacja spółki); 

2)   wynagrodzenie osoby, której zlecono sprawowanie zarządu, ukształtowane w sposób 

uwzględniający związek wynagrodzenia z wynikiem finansowym spółki oraz stopniem 

realizacji zadań wykonywanych w ramach obowiązków, o których mowa w pkt 1; 

3)   czas, na jaki umowa jest zawarta; 

4)   przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania konkursu, o 

którym mowa w ust. 2. 

8. Umowa, o której mowa w ust. 1, podlega złożeniu do sądu prowadzącego rejestr.] 
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Art. 18. 

[1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji może być jedynym założycielem spółki akcyjnej 

lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji 

należy do Skarbu Państwa, zgody walnego zgromadzenia wymaga: 

1)   zawiązanie innej spółki; 

2)   objęcie albo nabycie akcji innej spółki; 

3)   zbycie nabytych lub objętych akcji innej spółki. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, uchwała walnego zgromadzenia określa 

warunki i tryb zbycia akcji. 

4. Statut może określać warunki, w jakich dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, 

nie wymaga zgody walnego zgromadzenia.] 

5. Pracownicy spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, 

którzy nabyli akcje tej spółki, mogą wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu 

przez przedstawiciela wybranego ze swojego grona. 

 

[Art. 19. 

1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji 

należy do Skarbu Państwa, sprzedaje składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5000 euro, w 

drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Spółka, o której mowa w ust. 1, może sprzedać składniki aktywów trwałych w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości bez przeprowadzenia przetargu, za cenę nie niższą niż 2/3 

ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku 

pozostałych składników aktywów trwałych, w przypadku gdy na uprzednio ogłoszony 

przetarg nie wpłynęła żadna oferta. 

3. Na obniżenie ceny sprzedaży składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o 

rachunkowości, których cena wywoławcza przekracza równowartość w złotych kwoty 

30 000 euro, wymagana jest zgoda walnego zgromadzenia. 

4. Kwoty wyrażone w euro, określone w ust. 1 i 3, przelicza się na złote według średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego, liczonego na dzień podjęcia uchwały zarządu o 

sprzedaży. 
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5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania przetargu, 

w tym: 

1)   sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które powinny być zamieszczone w 

ogłoszeniu, 

2)   wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta, 

3)   termin składania ofert oraz zakończenia przetargu, 

4)   warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu lub obniżenie ceny 

- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa. 

 

Art. 19a. 

1. W spółce, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa, członkowie zarządu 

powoływani i odwoływani są przez radę nadzorczą. 

2. Powołanie na członka zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą; przepis ten nie dotyczy członka zarządu 

wybranego przez pracowników. 

3. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów 

oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka zarządu. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu oraz 

warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki, o której 

mowa w ust. 1. 

Art. 19b. 

1. Zawarcie przez spółkę, o której mowa w art. 19a, umowy, której zamiarem jest darowizna 

lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności 

gospodarczej spółki określonym w statucie, wymaga zgody rady nadzorczej pod rygorem 

nieważności czynności prawnej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do umów o wartości nieprzekraczającej równowartości w 

złotych kwoty 5000 euro. 

3. Równowartość, o której mowa w ust. 2, oblicza się według kursu ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.] 

 

[DZIAŁ IIA 

WNIESIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA DO JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA 
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Art. 20a. 

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wydać zarządzenie o wniesieniu 

przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane w stosunku do przedsiębiorstwa 

państwowego, którego fundusze własne są niższe niż minimalna wartość kapitału 

zakładowego, o której mowa w art. 154 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli wartość 

aktywów przedsiębiorstwa, ustalona na podstawie ostatniego bilansu zweryfikowanego 

przez biegłego rewidenta w drodze wyceny przeprowadzonej metodą skorygowanej 

wartości aktywów netto z uwzględnieniem wartości aktywów pozabilansowych, jest równa 

co najmniej wartości kapitału zakładowego, o której mowa w tym artykule. 

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przeznaczyć na pokrycie kapitału 

zakładowego spółki wkład pieniężny pochodzący ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 

1 pkt 2 i 3, lub wnieść do spółki dopłaty z tych środków. 

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zawiadamia organ założycielski oraz organy 

przedsiębiorstwa państwowego o wydaniu zarządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. Od zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, o 

którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 

państwowych. 

6. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców. 

7. Z dniem doręczenia przedsiębiorstwu państwowemu zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, 

dotychczasowe organy tego przedsiębiorstwa ulegają rozwiązaniu, a ich kompetencje 

przejmuje pełnomocnik ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

Art. 20b. 

1. W zarządzeniu, o którym mowa w art. 20a ust. 1, minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa wskazuje osobę, którą ustanawia jako pełnomocnika, określa jego zadania oraz 

termin wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecone oszacowanie wartości oraz ustalenie 

sytuacji prawnej przedsiębiorstwa wnoszonego do spółki. 

2. Udzielenie zlecenia, o którym mowa w ust. 1, jego opracowanie, odbiór i finansowanie 

odbywa się w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 2. 

Art. 20c. 

1. Określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych czynności związane z wniesieniem 

przedsiębiorstwa do spółki wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a154%C2%A71&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1264353:part=a63&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823&full=1
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2. Do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu spółki powołuje się pełnomocnika 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, chyba że nie wyrazi na to zgody. 

3. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa 

państwowego z rejestru przedsiębiorców spółka, do której jest wnoszone przedsiębiorstwo, 

wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo 

państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków. 

Art. 20d. 

1. Z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorców przedsiębiorstwa państwowego, o którym 

mowa w art. 20a ust. 1, pracownicy tego przedsiębiorstwa stają się, z mocy prawa, 

pracownikami spółki, do której jest wnoszone to przedsiębiorstwo, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz pracowników zatrudnionych 

na podstawie powołania wygasa, z mocy prawa, z ostatnim dniem miesiąca, w którym 

nastąpiło doręczenie zarządzenia, o którym mowa w art. 20a ust. 1. 

3. Pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje odprawa w wysokości 

trzymiesięcznego wynagrodzenia, liczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop 

wypoczynkowy. Odprawa ta nie przysługuje w wypadku zatrudnienia w spółce na 

stanowisku równorzędnym lub wyższym. 

Art. 20e. 

1. Po dokonaniu czynności niezbędnych do wniesienia przedsiębiorstwa do jednoosobowej 

spółki Skarbu Państwa pełnomocnik sporządza bilans zamknięcia przedsiębiorstwa 

państwowego oraz składa do sądu wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa państwowego z 

rejestru przedsiębiorców. 

2. Z dniem zarejestrowania spółki lub podwyższenia kapitału spółki, do której jest wnoszone 

przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo państwowe ulega z urzędu wykreśleniu z rejestru 

przedsiębiorców. 

Art. 20f. 

Z pracownikami, którzy w dniu wydania zarządzenia, o którym mowa w art. 20a ust. 1, byli 

członkami rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego, spółka, do której wniesiono 

przedsiębiorstwo, nie może rozwiązać stosunku pracy za wypowiedzeniem, jak również 

zmienić za wypowiedzeniem warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika w ciągu 

jednego roku od dnia wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców. 
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Art. 20g. 

Wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trybie art. 20a-20f 

nie stanowi prywatyzacji w rozumieniu działu V.] 

 

DZIAŁ IV 

[PRYWATYZACJA POŚREDNIA] 

<Uprawnienia pracowników do nabywania akcji> 

 

[Rozdział 1 

Zbywanie akcji 

 

Art. 31a. 

Akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

 

Art. 32. 

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

Państwa: 

1)   dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości 

przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku 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; 

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. 

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. 



- 34 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1b. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może odstąpić od dokonania analizy, o 

której mowa w ust. 1 pkt 1, o ile zostały spełnione warunki określone w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 2 pkt 4. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   zakres analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem zakresu 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 Państwa. 

3. (uchylony). 

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)   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. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615); 

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. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.); 

7)   sprzedaży na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub 

memorandum informacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządzonym 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 Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a72&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a91u6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105:part=a91u6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.401888&full=1
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programów odkupu 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 i sprzedaży, zorganizowanego i prowadzonego przez spółkę prowadzącą 

rynek regulowany. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb zbywania akcji oraz 

warunki, jakie powinny spełniać: oferta zbycia akcji 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 związanych z 

ochroną środowiska, a także zobowiązań związanych z ochroną interesów pracowników i 

innych osób związanych ze spółką, zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej 

publicznie oraz zbycie akcji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, 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. 34. 

Zbycie akcji należących do Skarbu Państwa z naruszeniem art. 33 jest nieważne. 

 

Art. 35. 

1. Za zbywane w trybie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 akcje należące do Skarbu 

Państwa zapłata może być dokonana w ratach, jeżeli zostanie zabezpieczona kwota 

pozostała do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570103&full=1


- 36 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pierwsza rata ceny za akcje 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". 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób finansowania zbywania akcji oraz wymaganą formę zapłaty za akcje nabywane 

od Skarbu Państwa, uwzględniając zapewnienie przejrzystości procedur i należyte 

zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa; 

2)   warunki, w których zapłata za akcje może być rozłożona na raty, uwzględniając że 

zastosowanie stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku stanowi 

regionalną pomoc publiczną na wspieranie nowych inwestycji. 

4. W razie upadłości nabywcy akcji Skarbu Państwa w spółkach, o których mowa w art. 5, 

wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu spłaty należności z tytułu nabycia akcji 

zaspokajane są w kolejności przewidzianej do zaspokojenia zobowiązań podatkowych. 

Art. 35a. (uchylony).] 

 

[Rozdział 2 

Uprawnienia pracowników do nabywania akcji] 

 

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. 

<1a. Akcje na rzecz uprawnionych pracowników w imieniu Skarbu Państwa zbywa 

minister właściwy do spraw gospodarki.> 

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 
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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, 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.] 

<5. Minister właściwy do spraw gospodarki 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, mając na względzie potrzebę zapewnienia 

informowania uprawnionych pracowników o okolicznościach faktycznych 

i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków w zakresie 

nieodpłatnego nabywania akcji.> 

 

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. (uchylony). 

2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia 

przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych i wygasa z upływem 24 
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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 3 miesiącach od upływu terminu na złożenie oświadczenia o zamiarze 

nabycia akcji. 

2a. (uchylony). 

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. z 2014 r. poz. 710, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615), 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 

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. 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 
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do nieodpłatnego nabycia akcji, w drodze nabycia akcji spółki z udziałem Skarbu Państwa, 

objętych w zamian za wniesione akcje spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.] 

<1. W przypadku wniesienia akcji spółki powstałej w wyniku komercjalizacji do spółki z 

udziałem Skarbu Państwa, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub 

inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu 

Państwa w spółce, do której te akcje zostały wniesione, 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 uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom powinna 

być proporcjonalna do liczby akcji należnych im na podstawie art. 36 albo art. 37 i określa 

się ją na podstawie stosunku liczby akcji wnoszonych do liczby akcji objętych przez Skarb 

Państwa. 

[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.] 
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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 2 miesięcy od dnia złożenia im 

oferty, o której mowa w ust. 1, przez pełnomocnika Rządu, państwową osobę prawną, 

organ lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji należących do 

Skarbu Państwa w spółce, do której te akcje zostały wniesione, 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. 

 

[DZIAŁ V 

PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 39. 

1. Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami 

materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez: 

1)   sprzedaż przedsiębiorstwa; 

2)   wniesienie przedsiębiorstwa do spółki; 

3)   oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. 

2. Prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania 

mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, które spełniają łącznie następujące 

przesłanki: 

1)   wartość sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym rok wydania zarządzenia o 

prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych kwoty 6 000 000 

euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji 

bezpośredniej; 

2)   wysokość funduszy własnych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania 

zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych 
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kwoty 2 000 000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski na ten dzień. 

3. Rada Ministrów, w uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na prywatyzację 

bezpośrednią przedsiębiorstwa państwowego przez oddanie do odpłatnego korzystania, 

które nie spełnia przesłanek wymienionych w ust. 2. 

Art. 40. 

1. O ile ustawa nie stanowi inaczej, kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo wstępuje we 

wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego, bez względu na charakter 

stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają. 

2. (uchylony). 

3. W razie upadłości kupującego lub przejmującego przedsiębiorstwo, zobowiązania z tytułu 

spłaty należności wobec Skarbu Państwa zaspokajane są w kolejności przewidzianej do 

zaspokajania zobowiązań podatkowych. 

 

Art. 41. 

1. Organ założycielski dokonuje prywatyzacji bezpośredniej w imieniu Skarbu Państwa, w 

szczególności gdy z wnioskiem wystąpi dyrektor przedsiębiorstwa państwowego i rada 

pracownicza, albo wobec złożonej oferty nabycia przedsiębiorstwa, zawiązania spółki, o 

której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2, lub zawarcia umowy, o której mowa w art. 52. 

2. Organ założycielski wydaje, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 

zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej. Od tego zarządzenia nie przysługuje prawo 

wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 63 ustawy o przedsiębiorstwach 

państwowych. 

3. Organ założycielski dokonuje prywatyzacji bezpośredniej działając przez pełnomocnika, 

zwanego dalej "pełnomocnikiem do spraw prywatyzacji". 

4. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2, organ założycielski określa w szczególności 

sposób prywatyzacji bezpośredniej, zgodnie z art. 39 ust. 1, oraz wskazuje osobę, której 

udzielił pełnomocnictwa do dokonania prywatyzacji bezpośredniej. Analiza, o której mowa 

w art. 42 ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia. 

5. Czynności, o których mowa w art. 39 ust. 1, dokonuje pełnomocnik do spraw prywatyzacji 

na podstawie odrębnego pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. 

6. Zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców. 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1264353:part=a63&full=1


- 42 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 42. 

1. Przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej: 

1)   dokonuje się analizy stanu przedsiębiorstwa, polegającej 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. 43. 

1. Z dniem wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej ustaje działalność 

dotychczasowych organów przedsiębiorstwa państwowego, a ich funkcje wykonuje 

pełnomocnik do spraw prywatyzacji. 

2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 39 ust. 1, pełnomocnik do spraw 

prywatyzacji sporządza bilans zamknięcia, a następnie niezwłocznie występuje z wnioskiem 

do sądu o wykreślenie przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców. 

3. O wykreśleniu przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców organ 

założycielski zawiadamia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

 

Art. 44. 

Do stosunków pracy, których stroną było przedsiębiorstwo państwowe prywatyzowane 

bezpośrednio, art. 23
1
 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio. 

Art. 45. 

Z pracownikami, którzy w dniu wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej byli 

członkami rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego sprywatyzowanego na zasadach 

określonych przepisami niniejszego działu, nie może pracodawca, który w wyniku 

prywatyzacji bezpośredniej przejął przedsiębiorstwo, rozwiązać stosunku pracy za 

wypowiedzeniem, jak również zmienić za wypowiedzeniem warunków pracy i płacy na 
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niekorzyść pracownika w ciągu jednego roku od dnia wykreślenia przedsiębiorstwa 

państwowego z rejestru przedsiębiorców. 

 

Art. 46. 

1. Zbycie przedsiębiorstwa wywołuje skutki wobec osób trzecich z chwilą ich zawiadomienia, 

najpóźniej jednak z chwilą wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru. 

2. Z ważnych powodów związanych z prywatyzacją przedsiębiorstwa kupującemu lub 

przejmującemu oraz stronie umowy wzajemnej zawartej z przedsiębiorstwem państwowym, 

bez względu na jej odmienne postanowienia, przysługuje prawo wypowiedzenia tej umowy. 

Uprawnienie do wypowiedzenia umowy wzajemnej wygasa z upływem trzech miesięcy od 

dnia zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem. 

Art. 47. 

1. Przejęcie w wyniku prywatyzacji bezpośredniej zobowiązań przedsiębiorstwa 

państwowego, powstałych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, nie wymaga zgody 

wierzycieli. 

2. Kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo jest odpowiedzialny za zobowiązania 

przedsiębiorstwa państwowego; odpowiedzialność kupującego lub przejmującego 

przedsiębiorstwo ogranicza się do wartości przedsiębiorstwa według stanu z chwili 

nabycia, a według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela. 

 

Rozdział 2 

Sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki oraz oddanie 

przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania 

Art. 48. 

1. Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie: 

1)   przetargu publicznego; 

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 
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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 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. 
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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 i art. 38c stosuje się odpowiednio. 

Art. 50. 

1. W przypadku gdy akcjonariuszami spółki, o której mowa w art. 49, oprócz Skarbu Państwa 

są wyłącznie osoby będące w dniu wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej 

pracownikami przedsiębiorstwa państwowego, rolnicy lub rybacy, powinni oni wnieść 

łącznie wkłady na pokrycie co najmniej 10% kapitału zakładowego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut spółki określi obowiązek corocznego 

oferowania przez Skarb Państwa akcjonariuszom, o których mowa w ust. 1, akcji w takiej 

liczbie, aby ich udział w kapitale spółki z dnia wpisania do rejestru, łącznie z akcjami 

objętymi zgodnie z ust. 1 oraz nabytymi zgodnie z art. 49 ust. 4, mógł, po pięciu latach od 

dnia wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców, wynosić 51%. Akcje oferowane i 

nienabyte przez akcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, zbywane są w trybie określonym 

w art. 33. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie powinien spełniać statut 

spółki, o której mowa w ust. 1. 

Art. 51. 

1. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania może nastąpić na rzecz spółki, jeżeli 

łącznie spełnione zostaną następujące warunki: 

1)   do spółki przystąpiła odpowiednio ponad połowa ogólnej liczby pracowników 

przedsiębiorstwa państwowego albo pracowników i rolników lub rybaków; 

2)   akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne, chyba że minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa zezwoli na uczestnictwo w spółce osobom prawnym; 

3)   opłacony kapitał zakładowy spółki nie jest niższy, z zastrzeżeniem przypadków 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1, niż 20% 

wysokości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w dniu, na który został 

sporządzony bilans za rok obrotowy poprzedzający wydanie zarządzenia o prywatyzacji 

bezpośredniej; 

4)   co najmniej 20% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym 

przedsiębiorstwie państwowym. 
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2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wyrazić zgodę na oddanie 

przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania na rzecz spółki niespełniającej warunku, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 4. 

3. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku o prywatyzację bezpośrednią nie 

zostanie złożony wniosek o wpisanie do rejestru przedsiębiorców spółki spełniającej 

warunki określone w ustawie, Skarb Państwa może, w trybie określonym w art. 48 ust. 1, 

oddać przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania osobie fizycznej lub prawnej. 

Art. 52. 

1. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania następuje w drodze umowy zawartej 

między Skarbem Państwa a przejmującym na okres nieprzekraczający piętnastu lat. 

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, strony mogą postanowić, że: 

1)   po upływie okresu, na który umowa została zawarta, i spełnieniu warunków 

określonych w umowie zostanie przeniesione na przejmującego prawo własności 

przedsiębiorstwa; 

2)   po upływie okresu, na który umowa została zawarta, przejmujący ma prawo nabycia 

przedsiębiorstwa; ustalenie ceny następuje po zakończeniu okresu, na który została 

zawarta umowa o odpłatne korzystanie; 

3)   po upływie dwóch lat od dnia zawarcia umowy akcje spółki w podwyższonym kapitale 

mogą objąć osoby prawne. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w umowie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, strony mogą postanowić, że 

własność przedsiębiorstwa może być przeniesiona przed upływem okresu, na który umowa 

została zawarta, zaś pozostała część należności zostanie zapłacona w ratach. 

4. Przeniesienie własności przedsiębiorstwa na warunkach określonych w ust. 3 może 

nastąpić nie wcześniej niż po zapłaceniu przez przejmującego co najmniej jednej trzeciej 

należności wynikających z umowy oraz po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 

drugi rok obrotowy od dnia zawarcia umowy o odpłatne korzystanie; okres ten ulega 

skróceniu o połowę w przypadku spłacenia przez przejmującego co najmniej połowy 

należności ustalonej w umowie. Pozostała do spłacenia część należności 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". 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do spółek, które powstały przed wejściem w życie 

ustawy, na podstawie dotychczasowych przepisów, na zorganizowanych częściach 
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wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych, odpłatnie korzystających z mienia tych 

przedsiębiorstw, oraz do których przystąpiła ponad połowa pracowników zatrudnionych w 

tych zorganizowanych częściach przedsiębiorstw państwowych. 

Art. 52a. 

1. Prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z umów, o których mowa w art. 52, 

wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

2. Organ założycielski, który w imieniu Skarbu Państwa zawarł umowę, o której mowa w ust. 

1, niezwłocznie po jej zawarciu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu 

Państwa niezbędne dokumenty i informacje do wykonywania przez niego praw i 

obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tej umowy. 

Art. 53. 

1. Umowa może być rozwiązana przez Skarb Państwa przed upływem okresu, na który została 

zawarta, gdy przejmujący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania 

wynikające z zawartej umowy; w takim przypadku przejmującemu nie przysługuje zwrot 

spełnionych świadczeń ani nakładów poniesionych na przedmiot umowy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy przed końcem terminu, na który została zawarta, Skarb 

Państwa może: 

1)   przeprowadzić prywatyzację przedsiębiorstwa, które było jej przedmiotem, lub 

odpłatnie zbyć przejęte składniki mienia pozostałe po takim przedsiębiorstwie - w trybie 

publicznym określonym w art. 48 ust. 1; 

2)   wnieść bez zachowania trybu określonego w art. 48 ust. 1 przedsiębiorstwo lub 

przejęte składniki mienia pozostałe po takim przedsiębiorstwie do jednoosobowej spółki 

Skarbu Państwa. 

2a. Skarb Państwa może odpłatnie zbyć przedsiębiorstwo lub przejęte składniki mienia po 

takim przedsiębiorstwie, o którym mowa w ust. 2, na rzecz jednostki samorządu 

terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli mienie to jest 

niezbędne do wykonywania zadań własnych przez składających ofertę nabycia: jednostkę 

samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego. W takim 

przypadku nie stosuje się przepisu ust. 2 pkt 1 oraz art. 48. 

3. (utracił moc). 

4. Osobom, o których mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu 

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zalicza 



- 48 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

się wartość pozostawionych nieruchomości, potwierdzoną decyzją albo zaświadczeniem, w 

wysokości równej 20% wartości tych nieruchomości, na poczet należności z tytułu: 

1)   części ceny sprzedaży przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 2, odpowiadającej 

wartości praw do nieruchomości wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, o których 

mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 

nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących 

przedmiotem zbycia, jako niestanowiące przedsiębiorstwa mienie przejęte przez Skarb 

Państwa po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o oddanie przedsiębiorstwa do 

odpłatnego korzystania. 

Art. 54. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowe warunki spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, 

uwzględniając że ustalenie warunków korzystniejszych od oferowanych na rynku 

stanowi regionalną pomoc publiczną na wspieranie nowych inwestycji; 

2)   sposób i zakres zmiany warunków, o których mowa w pkt 1, uwzględniając że ich 

zmiana stanowi pomoc publiczną na restrukturyzację i jest możliwa w przypadkach, w 

których przejmujący jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej; 

3)   sposób zabezpieczenia niespłaconej części należności, jeżeli własność 

przedsiębiorstwa przeniesiono przed uiszczeniem pełnej należności za przedsiębiorstwo 

ustalonej w umowie, uwzględniając należyte zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa; 

4)   warunki oprocentowania niespłaconej części należności, w przypadku wcześniejszego 

przeniesienia własności przedsiębiorstwa, uwzględniając że ustalenie stawki 

oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku stanowi regionalną pomoc 

publiczną na wspieranie nowych inwestycji. 

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia: 

1)   przypadki, w których wysokość kapitału zakładowego spółki określona w art. 51 ust. 1 

pkt 3 może być obniżona do 15% wysokości funduszu założycielskiego i funduszu 

przedsiębiorstwa; 

2)   zasady ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa położonego na terenie 

gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym. ] 
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DZIAŁ VI 

[EMISJA BONÓW PRYWATYZACYJNYCH] 

<Fundusz Reprywatyzacji> 

 

 

[Art. 55. 

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów, podejmuje uchwały o emisji i 

wartości bonów prywatyzacyjnych służących do zapłaty za: 

1)   nabycie praw z akcji powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw 

państwowych; 

2)   nabycie tytułów uczestnictwa w instytucjach finansowych (towarzystwach inwestycji 

wspólnych) dysponujących akcjami powstałymi w wyniku przekształcenia 

przedsiębiorstw państwowych; 

3)   nabycie przedsiębiorstw. 

2. Bony prywatyzacyjne emitowane na podstawie ust. 1 są przydzielane nieodpłatnie w równej 

ilości wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałym w kraju. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa terminy ważności bonów 

poszczególnych emisji, ich formę, zasady ich rozprowadzania i realizacji, a także zasady 

ograniczania oraz ewentualne zakazy zbywania bonów.] 

 

Art. 56. 

[1. Planowane kwoty oraz przeznaczenie przychodów z prywatyzacji określa co rok ustawa 

budżetowa. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji tworzy się następujące państwowe 

fundusze celowe: 

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 , dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych zgodnie z 

ust. 4c i przychody z tytułu zbycia tych akcji, a także odsetki od tych środków, z 

przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia 

przejętego przez Skarb Państwa, poprzez: 

a)  wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych 

oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją 

mienia, 
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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. z 2015 r. poz. 

1583), 

ba) realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na 

rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie 

zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez 

Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń 

wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji 

administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,  

c)  pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, 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)   Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na rachunku którego gromadzi 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 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 

niektórych przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1411 i 1775 oraz z 2014 r. poz. 1662), oraz na 

udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną; 

3)   Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się: 

a)  2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki 

od tych środków, 

b)  opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu 

Państwa oraz odsetki od tych środków, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1452795:part=a10&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.530454&full=1
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c)  środki uzyskane przez wojewodę z tytułu wykonywania zadań, o których mowa w art. 

7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa 

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu 

Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów 

likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego 

spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów przeprowadzania egzaminów na 

członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów realizacji 

wykonywanych przez wojewodów zadań, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z 

dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa, oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności wynikających 

z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa; 

4)   Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, na rachunku którego gromadzi się 2% 

przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych 

środków, z przeznaczeniem na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej 

obejmujące wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac 

rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa, 

wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych 

oraz promocję i upowszechnianie nauki.] 

<1. Z przychodów uzyskanych ze zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu 

Państwa tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą 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, dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych zgodnie z ust. 

4c i przychody z tytułu zbycia tych akcji, a także odsetki od tych środków, z 

przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia 

przejętego przez Skarb Państwa, poprzez: 

1) wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych 

oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z 

nacjonalizacją mienia; 
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2) 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. z 2015 r. poz. 

1583); 

3) realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych 

na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie 

zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez 

Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń 

wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych 

decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia; 

4) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń 

biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi 

pozwany – Skarb Państwa; 

5) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza 

granicami kraju; 

6) pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów 

cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji 

celów, o których mowa w pkt 1–5.> 

1a. (uchylony). 

[1a
1
. W latach 2016-2018 przychody z prywatyzacji przekazywane są również na dochody 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tytułem kompensaty wydatków 

Funduszu powiększających koszty Funduszu w 2015 r. z tytułu przekazania środków 

Funduszu na wypłaty jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych w latach 2015-

2018 pracownikom likwidowanych kopalni z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 704). 

1a
2
. Łączna kwota planowanych przychodów z prywatyzacji, przekazywanych w latach 2016-

2018 na dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyniesie nie 

więcej niż kwota przekazana ze środków Funduszu, o której mowa w art. 11f ust. 3 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 

1a
3
. Kwoty planowanych przychodów z prywatyzacji, przekazywanych w latach 2016-2018 na 

dochody Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustali minister właściwy 
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do spraw finansów publicznych w toku prac nad budżetem państwa i określi ustawa 

budżetowa na dany rok. 

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.] 

[2. Dysponentem Funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa, a dysponentem Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest minister 

właściwy do spraw nauki.] 

<2. Dysponentem Funduszu, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw 

finansów publicznych.> 

2a. (uchylony). 

3. [Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, stanowiących do 

dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i 

funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im 

podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.) 

rezerwę na cele uwłaszczenia, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazuje na 

wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy. Środki te przeznacza się na 

finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu. Minister właściwy do spraw pracy może przekazać środki do:] 

<Przychody ze sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji i udziałów, 

stanowiących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach 

w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej 

i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 253, 

z późn. zm.) rezerwę na cele uwłaszczenia, Prezes Rady Ministrów przekazuje na 

wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy. Środki te przeznacza 

się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw pracy na rzecz 

przeciwdziałania bezrobociu. Minister właściwy do spraw pracy może przekazać 

środki do:> 

1)   Funduszu Pracy; 

2)   Banku Gospodarstwa Krajowego. 
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[4. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na 

dzień 30 czerwca każdego roku budżetowego, pomniejszony o znane w tym dniu 

zobowiązania dotyczące tego roku, nie może przekraczać 1/4 przychodów uzyskanych od 

dnia 1 lipca roku poprzedniego do dnia 30 czerwca roku, w którym następuje rozliczenie. 

Nadwyżka podlega przekazaniu na przychody budżetu państwa do dnia 31 lipca każdego 

roku.] 

[4a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może przekazywać, w terminie do dnia 31 

stycznia każdego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 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 ust. 1 pkt 1.] 

<4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 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 ust. 1.> 

[4b. 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.] 

[4c. Środki Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być przeznaczone na 

sfinansowanie nabycia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego 

do spraw Skarbu Państwa, akcji spółek publicznych. 

4d. W przypadku zbycia akcji nabytych zgodnie z ust. 4c, na rachunku Funduszu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1, gromadzi się całość przychodów z tego tytułu, w szczególności bez 

pomniejszania o obowiązkowe odpisy na rachunki innych państwowych funduszy 

celowych.] 

<4c. Środki Funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na 

sfinansowanie nabycia lub objęcia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez 

Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w 

stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym, w 

rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823). 
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4d. W przypadku zbycia akcji nabytych zgodnie z ust. 4c na rachunku Funduszu, o 

którym mowa w ust. 1, gromadzi się całość przychodów z tego tytułu.> 

<4d
1
. Środki Funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na udzielanie 

przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów pożyczek na 

rzecz: 

1) spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których 

ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych 

państwowych osób prawnych; 

2) przedsiębiorców, w stosunku do których osoby, o których mowa w pkt 1, są 

przedsiębiorcami dominującymi, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

4d
2
. Oprocentowanie pożyczek nie może być niższe niż maksymalna stawka 

oprocentowania środków przyjętych w depozyt przez Ministra Finansów określona 

według przepisów wydanych na podstawie art. 78g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) powiększona o 

jeden punkt procentowy. 

4d
3
. W przypadku udzielenia pożyczki zgodnie z ust. 4d

1
 i 4d

2
, na rachunku Funduszu, o 

którym mowa w ust. 1, gromadzi się całość dochodów z tytułu odsetek oraz 

przychodów z tytułu spłaty pożyczek.> 

[4e.  Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ba, może zostać udzielona, jeżeli pozwala na to 

stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, oraz jeżeli jednostka samorządu terytorialnego wykaże szczególne okoliczności 

uzasadniające udzielenie dotacji, w tym związane z jej sytuacją finansową, 

uniemożliwiającą samodzielne zaspokojenie roszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. 

ba. 

4f. Łączna wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. ba, udzielonych w roku 

budżetowym nie może być wyższa niż 200 000 000 zł. 

4g.  Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie 

może być niższy niż dwukrotność wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym 

na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 4c.] 

<4e. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może zostać udzielona, jeżeli pozwala na to 

stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa 

w ust. 1, oraz jeżeli jednostka samorządu terytorialnego wykaże szczególne 
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okoliczności uzasadniające udzielenie dotacji, w tym związane z jej sytuacją 

finansową, uniemożliwiającą samodzielne zaspokojenie roszczeń, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3. 

4f. Łączna wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, udzielonych w roku 

budżetowym nie może być wyższa niż 200 000 000 zł. 

4g. Stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, o którym mowa w ust. 1, nie 

może być niższy niż dwukrotność wydatków poniesionych w poprzednim roku 

budżetowym na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6.> 

[5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podwyższa corocznie kapitał zakładowy 

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów Funduszu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na ratowanie i 

restrukturyzację przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni w rozumieniu 

załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 

87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE 

L 214 z 09.08.2008, str. 3), oraz na udzielanie im wsparcia niebędącego pomocą 

publiczną.] 

[6. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, 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 określi również sposób postępowania w zakresie uzupełnienia 

środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania 

upadłościowego oraz postępowania w zakresie pokrywania i rozliczania kosztów realizacji 

zadań, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.] 

<6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w 

ust. 1, w tym elementy rocznego planu finansowego, szczegółowy sposób 

postępowania w zakresie udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz 

przekazywania środków na nabycie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez 
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Prezesa Rady Ministrów, akcji spółek publicznych, mając na względzie potrzebę 

zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu.> 

7. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji przeznacza się, na zasadach i w trybie 

określonym w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 

przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854) 

środki na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa. 

[8. Środki uzyskane ze zbycia przez Skarb Państwa akcji w trybie określonym w art. 33 ust. 1 

pkt 8 są przekazywane na rachunek przychodów z prywatyzacji następnego dnia po 

rozliczeniu wykonania opcji typu greenshoe w ramach stabilizacji pomocniczej, o których 

mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 

wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.] 

 

Art. 60. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do spółek, w których jedynym akcjonariuszem jest Skarb 

Państwa, tworzonych na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych, jeżeli zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców przed 

dniem wejścia w życie ustawy. 

[2. Skarb Państwa w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy dostosuje statuty 

spółek, o których mowa w ust. 1, do przepisów ustawy. 

3. Do rady nadzorczej, działającej w dniu wejścia w życie ustawy, przepisu art. 12 nie stosuje 

się. 

4. Członkowie rad nadzorczych pierwszej kadencji w spółkach, wybrani przez pracowników, 

zobowiązani są do złożenia egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 2, w ciągu jednego 

roku od dnia wejścia w życie ustawy.] 

[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 

ochronie informacji niejawnych. 

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. 
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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. 65. 

Upływająca w czasie trwania prywatyzacji bezpośredniej kadencja organów samorządu 

załogi ulega przedłużeniu do dnia wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej. 

 

Art. 66. 

Stosunek pracy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym na podstawie 

powołania wygasa z dniem wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej. Pracownikom 

tym przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, liczonego jak 

ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.] 

 

[Art. 68. 

1. Przepisy ustawy oraz przepisy wydane na jej podstawie stosuje się odpowiednio do 

komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych. 

2. Określone w ustawie kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa lub 

organu założycielskiego wykonuje wobec prywatyzowanego przedsiębiorstwa 

komunalnego organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego oraz organ 

wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem kompetencji 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz organu stanowiącego 

związku jednostek samorządu terytorialnego. 

3. (uchylony). 

Art. 69. 

1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz organ 

wykonawczy związku jednostek samorządu terytorialnego jest obowiązany do składania 

ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i 

prywatyzacji mienia komunalnego. 

1a. Nadzór nad wykonaniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1, sprawują właściwi 

wojewodowie. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1570105&full=1
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2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres i 

tryb składania informacji, o których mowa w ust. 1. 

 

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.] 

 

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. 
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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. 

 

[Art. 69c. 

1. Akcje w spółkach, obejmowane w imieniu Skarbu Państwa w wyniku prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych w drodze ich likwidacji lub w innym trybie przez organy 

inne niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, podlegają niezwłocznemu 

przekazaniu temu ministrowi. 

2. Wraz z przekazaniem akcji, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu ministrowi 

właściwemu do spraw Skarbu Państwa dokumenty i niezbędne do wykonywania praw z 

akcji informacje dotyczące poszczególnych spółek. 

3. W spółkach, o których mowa w ust. 1, kandydatów na reprezentujących Skarb Państwa 

członków rad nadzorczych, w okresie dwóch lat od objęcia praw z akcji, zgłasza minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z organami, które te prawa 

przekazały. 

Art. 69d. 

1. Spółki, o których mowa w art. 1a, dostosują swoje statuty do przepisów ustawy w terminie 

6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

2. Składy władz spółek, o których mowa w ust. 1, powinny być powołane, na zasadach i w 

trybie określonych w art. 1a, po dostosowaniu statutów, o których mowa w ust. 1 - nie 

później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W razie bezskutecznego 

upływu tego terminu, mandaty członków rad nadzorczych wygasają z mocy prawa.] 

 

[Art. 69g. 

Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, w kwocie nieprzekraczającej łącznie 

30 000 000 zł, mogą zostać w roku 2016 przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego 
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spółek "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna". "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek 

radiofonii regionalnej.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 573, 960 i 1920) 

 

Art. 10a. 

1. W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. 

2. Do rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego stosuje się 

przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 

3. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek 

samorządu terytorialnego trwa 3 lata. 

[4. Członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, 

są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach 

o komercjalizacji i prywatyzacji.] 

[5. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 

reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio 

art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 747 i 978).] 

<5. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę 

prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako 

kandydata na członka organu nadzorczego wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o 

których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. …), z wyłączeniem posiadania 

pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych 

osób prawnych.> 

6. Członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i 

odwołuje rada nadzorcza. 

<7. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę 

prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jest 

obowiązany podejmować działania mające na celu określenie, w drodze uchwały 
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walnego zgromadzenia lub w statucie spółki z udziałem jednostki samorządu 

terytorialnego, wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu 

zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym.> 

 

[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.] 

 

<Art. 10b. 

Przepis art. 10a stosuje się także do spółek zależnych od spółek określonych w tym 

przepisie, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z tym że do 

członków rady nadzorczej spółki zależnej, reprezentujących w tej spółce spółkę z 

udziałem jednostki samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio przepis art. 19 

ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 

z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu 

Państwa i państwowych osób prawnych.> 

 

Art. 12. 

[1. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy Kodeksu 

spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw: o 

samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o 

komercjalizacji i prywatyzacji. 

2. Do zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 9, stosuje się, z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 4, przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji. 

3. Przewidziane w ustawie, o której mowa w ust. 2, kompetencje ministra właściwego do 

spraw Skarbu Państwa wykonuje wobec spółki przewodniczący zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta).] 

<1. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji stosuje się przepisy 

Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 
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przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o 

samorządzie województwa oraz o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników. 

2. Do zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 9, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 11–16 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym. 

3. Akcje i udziały w spółkach, o których mowa w art. 9, zbywa przewodniczący zarządu 

jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, 

prezydent miasta), przy czym zgodę na zbycie akcji należących do jednostki 

samorządu terytorialnego wyraża organ stanowiący tej jednostki.> 

4. W jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia 

wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

Art. 18. 

1. W spółce powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego działa rada 

nadzorcza. 

2. Liczbę członków rady nadzorczej określa statut. 

3. Pracownicy spółki zachowują prawo wyboru: 

1)   dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków; 

2)   trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu członków; 

3)   czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej członków. 

[4. Pozostałych członków rady nadzorczej powołuje spośród osób, które złożyły egzamin na 

członka rady nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i 

prywatyzacji, i odwołuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).] 

5. Członkowie rad nadzorczych, o których mowa w ust. 3, wybierani są w głosowaniu 

bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest 

wiążący dla walnego zgromadzenia. 

5a. Tryb wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników spółki może określać jej 

statut albo regulamin uchwalony w sposób określony w tym statucie. 

6. Pracownikowi spółki, będącemu członkiem jej rady nadzorczej, spółka nie może, w okresie 

trwania kadencji rady ani w okresie roku po zakończeniu kadencji, wypowiedzieć stosunku 
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pracy, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 52 Kodeksu pracy. W tym czasie 

spółka nie może również zmienić na niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy. 

 

[Art. 21. 

W sprawach przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę nie stosuje się 

przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, chyba że ustawa stanowi inaczej.] 

 

<Art. 21. 

W sprawach przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i ...), chyba że ustawa 

stanowi inaczej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 

późn. zm.) 

 

Art. 12a. 

1. Prezes Rady Ministrów powołuje Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej 

Infrastruktury Energetycznej. Przepisy art. 10 ust. 2-5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 

Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) stosuje się 

odpowiednio. 

[2. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wykonuje 

uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 lit. a, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) w stosunku do operatora systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz 

Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń S.A.".] 

<2. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wykonuje 

uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu 
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przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego 

oraz PERN S.A.> 

<3. Do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 

7 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 1 w zakresie wymogu wskazywania jako kandydata na 

członka organu nadzorczego osoby posiadającej pozytywną opinię Rady do spraw 

spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, art. 32 oraz art. 45 

ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(Dz. U. poz. ...).> 

[Art. 12b. 

Minister właściwy do spraw energii wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 

2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w stosunku do spółek: 

1)   Enea S.A., Energa S.A., Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., PGE Polska Grupa 

Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A., 

2)   Grupa LOTOS S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo S.A., Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z 

o.o. oraz SIARKOPOL Gdańsk S.A., 

3)   Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. 

– oraz spółek zależnych od tych spółek lub spółek powstałych w wyniku łączenia, podziału 

lub przekształcenia tych spółek, w których Skarbowi Państwa przysługują prawa z akcji 

lub udziałów.] 

Art. 15c. 

[1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z ministrem właściwym do spraw 

Skarbu Państwa oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowuje 

sprawozdanie dotyczące nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa 

energetyczne i ich zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji na rynku energii 

elektrycznej oraz przekazuje je, do dnia 31 lipca każdego roku, Komisji Europejskiej. 

<1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów opracowuje sprawozdanie dotyczące nadużywania 

pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa energetyczne i ich zachowań sprzecznych 

z zasadami konkurencji na rynku energii elektrycznej oraz przekazuje je, do dnia 31 

lipca każdego roku, Komisji Europejskiej.> 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a2p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a2p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a2p6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a5%28a%29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a18u1&full=1
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1)   zmianie struktury właścicielskiej przedsiębiorstw energetycznych działających na 

rynku energii elektrycznej; 

2)   podjętych działaniach mających na celu zapewnienie wystarczającej różnorodności 

uczestników rynku i zwiększenia konkurencji; 

3)   połączeniach z systemami innych państw; 

4)   przedsięwzięciach zapewniających konkurencję na rynku energii elektrycznej i 

służących rozwojowi połączeń międzysystemowych oraz o praktykach 

ograniczających konkurencję. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELANYCH 

PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1052 i 1854) 

 

Art. 25. 

1. Tworzy się zasób majątkowy Skarbu Państwa, zwany dalej "zasobem", przeznaczony na 

zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa. 

2. (uchylony) 

3. Na zasób składają się akcje i udziały uzyskane w wyniku dochodzenia przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, w imieniu Skarbu Państwa, wierzytelności z 

tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz akcje i udziały w spółkach stanowiące 

własność Skarbu Państwa wyodrębnione przez Radę Ministrów do dnia 17 lipca 2009 r. 

[4. Uprawnienia wynikające z akcji i udziałów, o których mowa w ust. 3, wykonuje minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa.] 

 

[Art. 25a. 

1. Na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa 

przeznacza się środki pochodzące z przychodów z prywatyzacji, w kwocie stanowiącej 

0,5% łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim. 

2. Do ustalenia łącznej kwoty poręczeń i gwarancji w odniesieniu do poręczenia i gwarancji, 

o których mowa w art. 2b ust. 2, przyjmuje się wartość kredytu powiększoną o 
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skumulowane odsetki za okres spłaty, a także koszty bezpośrednio związane z kredytem, w 

zakresie, w jakim kredyt, odsetki oraz koszty są objęte poręczeniem lub gwarancją. 

 

Art. 26. 

1. (uchylony) 

1a. (uchylony) 

2. Łączna wartość akcji (udziałów) składających się na zasób nie może przekroczyć 15% 

łącznej wartości wszystkich zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji 

według stanu na koniec ubiegłego roku. 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

5. (uchylony)] 

 

[Art. 28. 

Akcje i udziały składające się na zasób zbywa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.] 

 

Art. 30. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych otworzy w Banku Gospodarstwa 

Krajowego rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa. 

[1a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazuje corocznie do dnia 30 czerwca 

na rachunek, o którym mowa w ust. 1, środki pochodzące z przychodów z prywatyzacji, w 

kwocie, o której mowa w art. 25a ust. 1.] 

2. Na rachunku, o którym mowa w ust. 1, gromadzone są: 

1)   przychody ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 25; 

2)   odsetki z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na tym rachunku; 

3)   opłaty prowizyjne, o których mowa w art. 2c ust. 1[;] <.> 

[4)   środki, o których mowa w art. 25a ust. 1.] 

3. Środki gromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, przeznaczane są na: 

1)   wykonywanie zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Skarb 

Państwa; 

2)   pokrycie kosztów dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa powstałych z tytułu 

wykonania umowy poręczenia lub gwarancji; 
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3)   (uchylony). 

4. Środki gromadzone na rachunku, o którym mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane na 

sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem 

długiem Skarbu Państwa. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, środki podlegają zwrotowi na rachunek, o 

którym mowa w ust. 1, w wysokości i terminie umożliwiających ich przeznaczenie na cele 

określone w ust. 3. 

 

Art. 34d. 

1. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw finansów publicznych 

przekazuje środki na zwiększenie funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego, 

mając na względzie konieczność pokrycia ryzyka działalności bankowej ponoszonego 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją tych programów. 

1a. W związku z realizacją programów rządowych polegających na udzielaniu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej lub pomocy de minimis, minister właściwy 

do spraw finansów publicznych przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego środki na 

pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji, w tym 

wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 

[2. W celu realizacji programów rządowych minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w 

imieniu Skarbu Państwa, może, w drodze rozporządzenia, przekazać nieodpłatnie Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego akcje lub udziały stanowiące własność Skarbu Państwa. 

3. Do przekazania akcji (udziałów), o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy 

z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747) 

dotyczących trybu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa. 

4. Środki finansowe w wysokości 50% przychodów ze sprzedaży przekazanych akcji lub 

udziałów, o których mowa w ust. 2, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, z przeznaczeniem na udzielanie wsparcia, o którym 

mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zastępuje jednocześnie przekazane 

nieodpłatnie akcje lub udziały spółek, które: 

1)   w statucie lub umowie spółki zawierają ograniczenia w dysponowaniu akcjami lub 

udziałami, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1545265&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1514553:part=a15u5&full=1
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2)   są w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 

3)   posiadają ujemne kapitały własne lub w których mogła pojawić się konieczność 

wydatkowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków w celu podwyższenia 

kapitału lub dokonania dopłat do kapitału 

- akcjami lub udziałami o łącznej wartości odpowiadającej łącznej wartości 

zastępowanych akcji lub udziałów. 

6. Czynności, o których mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa dokonuje 

w drodze rozporządzenia.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 31 lipca 1997 r. O POLSKIEJ AGENCJI PRASOWEJ (Dz. U. poz. 687, z 

2007 r. poz. 47 oraz z 2016 r. poz. 929) 

 

Art. 4. 

1. Przychodami Spółki są wpływy z opłat za serwisy informacyjne przekazywane odbiorcom 

oraz wpływy pochodzące z innych źródeł. 

2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli nie pozostaje ona w 

sprzeczności z zadaniami określonymi w ustawie. 

3. Przychodami Spółki są także dotacje podmiotowe z budżetu państwa na dofinansowanie 

działalności bieżącej Spółki, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 1. 

[4. Spółka składa wniosek do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o udzielenie 

dotacji, wskazując szczegółowo zadania służące realizacji celów, o których mowa w art. 1, 

kwotę dotacji, o jaką wnosi Spółka, oraz szczegółowe uzasadnienie.] 

<4. Spółka składa do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego wniosek o udzielenie dotacji, wskazując szczegółowo zadania służące 

realizacji celów, o których mowa w art. 1, kwotę dotacji, o jaką wnosi Spółka, oraz 

szczegółowe uzasadnienie.> 

5. Dotacja nie może przewyższać różnicy pomiędzy koniecznymi, rzeczywistymi kosztami 

poniesionymi przez Spółkę na realizację celów, o których mowa w art. 1, a przychodami z 

tego tytułu. 

6. Spółka jest obowiązana do: 
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1)   prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności związanej z realizacją celów 

określonych w art. 1 oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym do 

prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie 

stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod oraz 

2)   jasnego określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zasad 

prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów, o 

których mowa w pkt 1, oraz 

3)   składania sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji zadań objętych dotacją i 

wykorzystania dotacji. 

[7. Spółka przedstawia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa rozliczenie z 

otrzymanej dotacji.] 

<7. Spółka przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego rozliczenie z otrzymanej dotacji.> 

7a. Sprawozdania, o których mowa w ust. 6 pkt 3, i rozliczenie, o którym mowa w ust. 7, 

udostępnia się także Radzie Mediów Narodowych. 

[8. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

przyznawania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności rzeczywiste koszty 

ponoszone przez Spółkę na cele określone w art. 1 i zakres danych, które powinny być 

zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.] 

<8. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji, 

uwzględniając w szczególności rzeczywiste koszty ponoszone przez Spółkę na cele 

określone w art. 1 i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku 

o udzielenie dotacji.> 

Art. 6. 

[1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ustala, w imieniu Skarbu Państwa, treść 

statutu Spółki. Zmiana statutu następuje na wniosek lub za zgodą Rady Mediów 

Narodowych.] 

<1. Zmiana statutu Spółki następuje na wniosek lub za zgodą Rady Mediów 

Narodowych.> 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1551064:part=a10&full=1


- 71 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Statut Spółki określa część kapitału własnego tworzącego kapitał zakładowy oraz część 

kapitału własnego tworzącego kapitał zapasowy. 

 

Art. 7. 

1. Skarb Państwa zachowuje wszystkie akcje w Spółce. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

[4. W Walnym Zgromadzeniu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb 

Państwa i wykonuje wszelkie prawa z akcji Spółki w taki sposób, aby nie zagrażało to 

zdolności Spółki do wykonywania zadań określonych w art. 1.] 

<4. Na Walnym Zgromadzeniu wszelkie prawa z akcji Spółki są wykonywane w taki 

sposób, aby nie zagrażało to zdolności Spółki do wykonywania zadań określonych w 

art. 1.> 

5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także członkowie Rady Mediów 

Narodowych. 

6. (uchylony). 

Art. 9. 

1. Rada Nadzorcza, powoływana przez Radę Mediów Narodowych, liczy 3 członków. 

[1a. Członków Rady Nadzorczej powołuje się spośród osób, które spełniają warunki 

określone w przepisach o prywatyzacji i komercjalizacji dla kandydatów do rad 

nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.] 

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. 

3.  (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady: 

1)   gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz 

własność jednostek samorządu terytorialnego; 
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2)   podziału nieruchomości; 

3)   scalania i podziału nieruchomości; 

4)   pierwokupu nieruchomości; 

5)   wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości; 

6)   udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; 

7)   wyceny nieruchomości; 

8)   działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami. 

[2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości służących wykonywaniu zadań 

placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów o służbie 

zagranicznej.] 

<2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości służących wykonywaniu zadań 

placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów o służbie 

zagranicznej, z zastrzeżeniem art. 60b ust. 1 i art. 61 ust. 3a.> 

 

<Art. 10a. 

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przyjmuje politykę 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przyjętą przez Radę 

Ministrów politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.> 

 

Art. 11. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych 

ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a 

organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy 

wykonawcze. 

[2. Jeżeli przepisy ustawy wymagają udzielenia zgody przez radę, sejmik lub wojewodę, 

wyrażenie zgody, z wyjątkiem zgody, o której mowa w art. 46 ust. 4, następuje 

odpowiednio w drodze uchwały rady lub sejmiku albo zarządzenia wojewody wydanego w 

terminie miesiąca od złożenia odpowiedniego wniosku przez starostę.] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1458033:part=a1u2:nr=1&full=1
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<2. Jeżeli przepisy ustawy wymagają udzielenia zgody przez radę, sejmik lub wojewodę, 

wyrażenie zgody, z wyjątkiem zgody, o której mowa w art. 46 ust. 4, następuje 

odpowiednio w drodze uchwały rady lub sejmiku albo zarządzenia wojewody 

wydanego w terminie miesiąca od złożenia odpowiedniego wniosku przez starostę, z 

zastrzeżeniem art. 23a.> 

 

Art. 13. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem 

obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i 

zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, 

oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami 

rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako 

wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych 

fundacji. 

1a. Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy partnerowi 

prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696), na czas realizacji 

przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

[2. Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele 

publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a 

jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie 

darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku 

niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu, z zastrzeżeniem 

ust. 2a. 

2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje 

starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody, a 

nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej 

organ wykonawczy - za zgodą rady albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowizny 

następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. Zgody nie wymaga 

dokonanie darowizny przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o której mowa 

w art. 59 ust. 1.] 

<2. Nieruchomość może być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na 

cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1458033:part=a13u1:nr=1&full=1
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Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W 

umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W 

przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu. 

2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa 

dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej – za zgodą 

wojewody, a nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu 

terytorialnego jej organ wykonawczy – za zgodą rady albo sejmiku. Zgody nie 

wymaga dokonanie darowizny przez ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o której mowa 

w art. 59 ust. 1.> 

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być przedmiotem wkładu 

niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki. 

4. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 

wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów 

niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków. 

 

Art. 14. 

1. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności Skarbu Państwa mogą być sprzedawane 

jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż ich wartość rynkowa lub 

oddawane tym jednostkom w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty. 

Nieruchomości stanowiące przedmiot własności jednostek samorządu terytorialnego mogą 

być sprzedawane Skarbowi Państwa lub innym jednostkom samorządu terytorialnego za 

cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości albo oddawane im w użytkowanie 

wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty. 

2. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być nieodpłatnie obciążane na 

rzecz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi. 

Nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być 

nieodpłatnie obciążane na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu 

terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
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3. Nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania 

dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się również w razie zamiany własności nieruchomości na prawo 

użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania wieczystego na własność, a także 

zamiany praw użytkowania wieczystego dokonywanej między Skarbem Państwa a 

jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami. 

[5. Zawarcie umów w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, wymaga uprzedniej zgody 

wojewody w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z 

wyłączeniem umów zawieranych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w 

odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomości 

ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, albo zgody odpowiednio rady 

lub sejmiku w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego.] 

<5. Zawarcie umów w sprawach, o których mowa w ust. 1–4, wymaga uprzedniej zgody 

wojewody w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z 

wyłączeniem czynności prawnych, dokonywanych przez ministra właściwego do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa albo zgody odpowiednio rady lub sejmiku w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.> 

 

Art. 23. 

1. [Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4, 

art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58-60 oraz art. 60a, starostowie, wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej, a w szczególności:]  <Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa 

gospodarują, z zastrzeżeniem ust.1e, art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58–60, 

starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w 

szczególności:> 

1)   ewidencjonują nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; 

2)   zapewniają wycenę tych nieruchomości; 

[3)   sporządzają plany wykorzystania zasobu;] 
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<3) sporządzają plany realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa oraz przedkładają je wojewodzie – celem akceptacji – co najmniej na dwa 

miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego planu;> 

4)   zabezpieczają nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

5)   wykonują czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości 

udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych należności; 

6)   współpracują z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują 

nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu 

terytorialnego; 

7)   zbywają oraz nabywają, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład 

zasobu, z zastrzeżeniem art. 17; 

7a)  wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w skład zasobu, 

przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas 

nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w 

przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 

8)   podejmują czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę 

należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy 

lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności 

nieruchomości przez zasiedzenie; 

9)   składają wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz 

o wpis w księdze wieczystej. 

1a. Starosta sporządza roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu i 

przekazuje je wojewodzie w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, 

którego sprawozdanie dotyczy. 

1b. Obowiązek ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy również 

nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste. 

1c. Ewidencjonowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje w szczególności: 

1)   oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; 

2)   powierzchnie nieruchomości; 

3)   wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do 

nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1458033:part=a23u1p6:nr=1&full=1
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4)   przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym, a w przypadku braku planu - w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

5)   wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej 

aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa; 

6)   informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości; 

7)   informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. 

[1d. Plany wykorzystania zasobu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, opracowuje się na okres 3 

lat. Plany zawierają w szczególności: 

1)   zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Skarbu Państwa 

oddanych w użytkowanie wieczyste; 

2)   prognozę: 

a)  dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do 

zasobu, 

b)  poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu, 

c)  wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości Skarbu Państwa, 

d)  dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości Skarbu Państwa; 

3)   program zagospodarowania nieruchomości zasobu.] 

<1e. W postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w których jedną ze 

stron lub uczestników postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub 

uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu, Skarb 

Państwa reprezentuje wojewoda.> 

2. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, może być powierzone, 

rzeczoznawcom majątkowym lub podmiotom, które zatrudniają te osoby. Wyłonienie osób 

i podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym, następuje na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. 

zm.). 
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3. Od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, 

czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, 

a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe 

wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na 

obszarze którego położone są te nieruchomości. 

<4. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje do 

wojewody informacje o umowach oraz innych czynnościach prawnych związanych z 

obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 13, zawierające: 

1) określenie strony umowy lub innej czynności prawnej; 

2) wartość nieruchomości i cenę nieruchomości;  

3) w przypadku przetargu albo rokowań, wykaz uczestników przetargu albo 

rokowań; 

4) w przypadku darowizny nieruchomości lub innych nieodpłatnych rozporządzeń 

podstawowe warunki umowy albo innej czynności prawnej, w szczególności cel. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, wojewoda wprowadza do ewidencji, o której 

mowa w art. 60b ust. 1.> 

 

<Art. 23a. 

1. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 13 ust. 2a, art. 14 ust. 5 lub art. 23 

ust. 1 pkt 7 i 7a, powinien zawierać: 

1) oznaczenie nieruchomości; 

2) wartość nieruchomości i cenę nieruchomości; 

3) sposób rozporządzenia, a w przypadku  darowizny  nieruchomości  lub innych 

nieodpłatnych rozporządzeń osobę, na rzecz której następuje rozporządzenie; 

4) uzasadnienie gospodarcze  czynności  prawnej,  z  uwzględnieniem  przeznaczenia 

nieruchomości w planie miejscowym oraz planie realizacji polityki 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, będącej przedmiotem 

rozporządzenia; 

2) dokumenty potwierdzające wartość nieruchomości; 

3)  informację, że nie toczy się postępowanie, o którym mowa w art. 34 ust. 3; 
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4) inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. 

3. Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 i 2, wojewoda 

wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, pod rygorem 

zwrotu wniosku. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do dnia 

usunięcia braków. 

4. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia doręczenia wojewodzie 

wniosku spełniającego wymagania określone w ust. 1 i 2. 

5. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia wniosku może ulec 

wydłużeniu, nie dłużej niż o 30 dni, a w przypadku zlecenia sporządzenia dodatkowej 

wyceny nieruchomości lub wystąpienia w trybie, o którym mowa w art. 157 ust. 1 lub 

4, o czas niezbędny na wykonanie tych czynności. O przyczynie wydłużenia terminu 

rozpatrzenia wniosku wojewoda zawiadamia wnioskodawcę. 

6. Zgoda może być wydana z zastrzeżeniem warunków. 

7. W przypadku zgody wydanej z zastrzeżeniem warunków wojewoda jest obowiązany 

do pisemnego uzasadnienia. 

8. W razie dokonania czynności prawnej z naruszeniem lub w celu obejścia obowiązku 

określonego w ust. 1, o nieważności czynności prawnej orzeka sąd także na żądanie 

wojewody.> 

 

Art. 25. 

1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 

[2. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o których 

mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i 

projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także 

wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.] 

<2. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności, o 

których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na sporządzaniu planów wykorzystania 

zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, 

dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu 

ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.> 

<2a. Plany wykorzystania zasobu, o których mowa w ust. 2, opracowuje się na okres 3 

lat. Plany zawierają w szczególności: 
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1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w 

użytkowanie wieczyste; 

2) prognozę: 

a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości 

do zasobu, 

b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu, 

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości, 

d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości; 

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.> 

3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem czynności 

wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 7-9, może być powierzane rzeczoznawcom 

majątkowym lub podmiotom, które zatrudniają te osoby. Wyłonienie osób i podmiotów, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, następuje na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

Art. 34. 

1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich 

nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących 

warunków: 

1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub 

odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu 

określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie 

może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu; 

2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności 

tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży 

wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w 

art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od 

dnia wywieszenia wykazu; 
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3)   jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. 

2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność 

wymienioną w ust. 1. 

3. Zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie administracyjne 

dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawiadamia się na piśmie o przeznaczeniu 

nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej 

nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w 

zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Przy doręczaniu zawiadomień stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu 

nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób 

określony w ustawie. 

[6. Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a 

odpowiednia rada lub sejmik w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność 

jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznać, odpowiednio w drodze zarządzenia 

lub uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, z 

wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, art. 60 ust. 1 i art. 60a ust. 

1.] 

<6. Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 

a odpowiednia rada lub sejmik w odniesieniu do nieruchomości stanowiących 

własność jednostki samorządu terytorialnego, mogą przyznać, odpowiednio w drodze 

zarządzenia lub uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub 

dzierżawcom, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1 i art. 60 

ust. 1.> 

6a. Przepis ust. 6 stosuje się do budynków mieszkalnych lub użytkowych, stanowiących w 

całości przedmiot najmu lub dzierżawy. 

6b. W przypadku realizacji pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 6 lub ust. 6a, 

przedmiotem zbycia powinna być nieruchomość wraz z gruntem niezbędnym do 

racjonalnego korzystania z budynku. 
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7. Zbycie nieruchomości zabudowanej domem wielolokalowym na rzecz innych osób niż 

wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 nie może nastąpić z pominięciem pierwszeństwa w nabyciu 

lokali mieszkalnych przysługującego najemcom tych lokali. 

8. Przepisów ust. 1 i 7 nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a 

jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami dla realizacji celów 

publicznych. 

Art. 35. 

[1. Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem 

lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a 

ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez 

ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej 

miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. 

1a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości, o których 

mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 

60a ust. 2 pkt 1, sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę. Minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa zamieszcza wykaz na stronach internetowych 

Biuletynu Informacji Publicznej przez okres 21 dni, a ponadto informację o zamieszczeniu 

tego wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu 

obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość.] 

<1. Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 

najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego 

urzędu, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Starosta, wykonujący 

zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego 

publikacji na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej 

przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do 

publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co 

najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. 

1a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości, o których 

mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w 
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art. 60 ust. 2 pkt 1, sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie, najem lub 

dzierżawę. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zamieszcza wykaz na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej przez okres 21 dni, a ponadto 

informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje do publicznej wiadomości przez 

ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie 

którego położona jest nieruchomość.> 

1b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 1a, nie dotyczy oddania nieruchomości w najem 

lub dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy. Wykaz sporządza się i podaje do 

publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony 

zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, określa się odpowiednio: 

1)   oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; 

2)   powierzchnię nieruchomości; 

3)   opis nieruchomości; 

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; 

5)   termin zagospodarowania nieruchomości; 

6)   cenę nieruchomości; 

7)   wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; 

8)   wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; 

9)   terminy wnoszenia opłat; 

10)  zasady aktualizacji opłat; 

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, najem lub dzierżawę; 

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 

nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. 

3. Ustanawianie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych, wchodzących w skład 

nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2015 

r. poz. 1168). 

4. (uchylony) 
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[Art. 36. 

W przypadkach naruszenia przez właściwy organ albo ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do 

nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, przepisów art. 34 

ust. 1-5 i 7 Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych.] 

 

<Art. 36. 

W przypadkach naruszenia przez właściwy organ albo ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w 

odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości 

ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, przepisów art. 34 ust. 1–5 i 7 

Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych.> 

Art. 37. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie 

wieczyste w drodze przetargu. 

2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 

1)   jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, 

stosownie do art. 34; 

2)   zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz 

między tymi jednostkami; 

3)   jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2; 

4)   zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny; 

5)   sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; 

6)   przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w 

użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, 

jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości; 

7)   ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej 

państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji; 

8)   jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie 

jest położona; 
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9)   przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych 

współwłaścicieli nieruchomości; 

10)  jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane 

stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej; 

11)  jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż 

stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera 

prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy; 

12)  jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1; 

13)  jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w 

Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.) lub 

właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących 

przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; 

14)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789, z późn. zm.); 

15)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub 

inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 oraz z 2015 r. poz. 1045); 

16)  jest zbywana na rzecz inwestora realizującego strategiczną inwestycję w zakresie sieci 

przesyłowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i 

realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265). 

3. Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a 

odpowiednia rada lub sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność 

jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, 

mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod 

budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo 
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innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są 

to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. 

Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, 

która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli 

nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego 

nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden 

podmiot spełniający powyższe warunki. 

4. Zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada 

lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tych umów. 

4a. Umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony zawiera się w drodze bezprzetargowej, jeżeli użytkownikiem, najemcą 

lub dzierżawcą nieruchomości jest organizacja pożytku publicznego lub użytkownikiem 

nieruchomości jest stowarzyszenie ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 

r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528). 

[5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może odstąpić od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 i 4, w odniesieniu do nieruchomości, o 

których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa 

w art. 60a ust. 2 pkt 1, bez konieczności odpowiednio zwolnienia z obowiązku lub 

wyrażenia zgody przez wojewodę.] 

<5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może odstąpić od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów, o których mowa w ust. 3 i 4, w odniesieniu do nieruchomości, 

o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której 

mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, bez konieczności odpowiednio zwolnienia z obowiązku 

lub wyrażenia zgody przez wojewodę.> 

 

Art. 38. 

[1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ albo minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, 

oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1.] 
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<1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ albo minister właściwy 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, 

oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1.> 

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie 

terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4. W ogłoszeniu o przetargu 

podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu, a w 

razie ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań, również terminy przeprowadzenia 

poprzednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego 

urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych 

właściwego urzędu. 

3. Przed ogłoszeniem o przetargu rozpatruje się wnioski osób uprawnionych do nabycia 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku, informacji o nieruchomości, której ten wniosek dotyczy, nie zamieszcza się w 

ogłoszeniu o przetargu. 

[4. Właściwy organ albo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w odniesieniu do 

nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w 

ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie 

z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do 

publicznej wiadomości, w sposób określony w ust. 2. W informacji podaje się także 

przyczynę odwołania przetargu.] 

<4. Właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do 

nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w 

ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, może odwołać ogłoszony przetarg 

jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu 

do publicznej wiadomości, w sposób określony w ust. 2. W informacji podaje się także 

przyczynę odwołania przetargu.> 

 

Art. 39. 

[1. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 

30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się 
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drugi przetarg, w którym właściwy organ albo minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa, w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz do 

nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, może obniżyć 

cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, 

stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2. 

2. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ albo minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w 

art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 

pkt 1, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia 

jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne 

przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące 

przy organizowaniu drugiego przetargu.] 

<1. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie 

krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, 

przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ albo minister właściwy 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, 

oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, 

może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego 

przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2. 

2. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ albo 

minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do nieruchomości, o których 

mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w 

art. 60 ust. 2 pkt 1, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, 

licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo 

organizować kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów 

stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.> 

3. W przypadku zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwy organ nie ma 

obowiązku ponownego sporządzania wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

lub oddania w użytkowanie wieczyste. 
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Art. 40. 

1. Przetarg przeprowadza się w formie: 

1)   przetargu ustnego nieograniczonego; 

2)   przetargu ustnego ograniczonego; 

3)   przetargu pisemnego nieograniczonego; 

4)   przetargu pisemnego ograniczonego. 

2. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór 

najkorzystniejszej oferty. 

2a. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko 

przez ograniczoną liczbę osób. 

3. O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator. 

4. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do 

przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę 

wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z 

uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja 

przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 

[5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego 

lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności 

związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg dotyczy 

nieruchomości Skarbu Państwa, albo do organu wykonawczego jednostki samorządu 

terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki. 

Jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz 

nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, uczestnik 

przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa.] 

<5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu 

ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć 

czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jeżeli przetarg 

dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa, albo do organu wykonawczego jednostki 

samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących 

własność tej jednostki. Jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości, o których mowa w art. 

57 ust. 1, oraz nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 

1, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 



- 90 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

przetargu do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.> 

 

Art. 43. 

1. Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. 

2. Jednostka organizacyjna ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 6, korzystania z nieruchomości 

oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: 

1)   korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej 

działania; 

2)   zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu 

budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgodą 

organu nadzorującego; 

3)   oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie 

dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym 

zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest 

zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest 

zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres 

nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana 

również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają 

kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

[3. Nieruchomości, o których mowa w art. 60a ust. 1, oddane w trwały zarząd Rządowemu 

Centrum Legislacji, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ministerstwom, urzędom 

centralnym i urzędom wojewódzkim lub części tych nieruchomości mogą być oddawane w 

najem, dzierżawę lub użyczenie za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.] 

4. Jednostka organizacyjna ma prawo wypowiedzenia, za zgodą organu nadzorującego, każdej 

umowy najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub jej części, obciążających 

nieruchomość objętą trwałym zarządem, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu 

wypowiedzenia. 

[4a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 4, a także w art. 47 ust. 1 i art. 48 ust. 

1, nie jest wymagana w przypadku Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału 

Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Sądu 

Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1511097&full=1
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Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury Generalnej, 

Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy.] 

<4a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, a także w art. 47 ust. 1, art. 48 ust. 1 i art. 

60 ust. 2 pkt 12, nie jest wymagana w przypadku instytucji wymienionych w art. 60 

ust. 1 pkt 1 oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.> 

5. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego 

Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej, a 

nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego 

jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce 

organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

6. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą us 

 

Art. 45. 

[1. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze 

decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 2 oraz art. 60a ust. 3.] 

<1. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w 

drodze decyzji, z zastrzeżeniem art. 60 ust. 3.> 

2. Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu powinna zawierać: 

1)   nazwę i siedzibę jednostki organizacyjnej, na rzecz której jest ustanawiany trwały 

zarząd; 

2)   oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według katastru 

nieruchomości; 

3)   powierzchnię oraz opis nieruchomości; 

4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; 

5)   cel, na jaki nieruchomość została oddana w trwały zarząd; 

6)   termin zagospodarowania nieruchomości; 

[7)   cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu; 

8)   możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu;] 

<7) cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu, jeżeli trwały zarząd 

ustanawiany jest odpłatnie; 

8) możliwość aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, jeżeli trwały zarząd 

ustanawiany jest odpłatnie;> 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1458033:part=a43u5:nr=1&full=1
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9)   czas, na który trwały zarząd został ustanowiony. 

2a. W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, w decyzji o ustanowieniu 

trwałego zarządu można nałożyć, w miarę potrzeby, na jednostkę organizacyjną obowiązek 

odbudowy lub remontu położonych na tej nieruchomości zabytkowych obiektów 

budowlanych, w terminie określonym w decyzji. 

3. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

<Art. 46a. 

Wojewoda lub minister właściwy do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może z urzędu wydać decyzję o 

wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części.> 

 

Art. 47. 

1. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd może zgłosić właściwemu organowi 

wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu tego zarządu do całej nieruchomości lub jej 

części, jeżeli stała się dla niej zbędna. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone 

uzyskaniem zgody organu nadzorującego jednostkę organizacyjną. 

2. Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki 

organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 

miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 46 ust. 4. 

<4. Wydanie nieruchomości następuje na podstawie protokołu zdawczo--odbiorczego.> 

 

Art. 48. 

1. Właściwy organ może orzec, w drodze decyzji, o przekazaniu trwałego zarządu między 

jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek, złożony za zgodą organów nadzorujących te 

jednostki. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, orzeka się o wygaśnięciu trwałego zarządu, dotychczas 

sprawowanego przez jednostkę organizacyjną, i jego ustanowieniu na rzecz jednostki 

organizacyjnej wnioskującej o przekazanie. W sprawach tych stosuje się przepis art. 45 

ust. 3. 

[3. Jeżeli przekazanie trwałego zarządu przez jednostkę organizacyjną następuje na rzecz 

jednostki wymienionej w art. 60 ust. 1 albo w art. 60a ust. 1, o ustanowieniu i wygaśnięciu 
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trwałego zarządu orzeka właściwy organ albo minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa w odniesieniu do nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom 

wymienionym w art. 60 ust. 1 lub art. 60a ust. 1.] 

<3. Jeżeli przekazanie trwałego zarządu przez jednostkę organizacyjną następuje na 

rzecz jednostki wymienionej w art. 60 ust. 1, o ustanowieniu i wygaśnięciu trwałego 

zarządu orzeka minister właściwy do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu do 

nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom wymienionym w art. 60 ust. 

1.> 

Art. 49. 

1. Likwidacja jednostki organizacyjnej sprawującej trwały zarząd nieruchomości powoduje, z 

zastrzeżeniem ust. 2, jego wygaśnięcie. 

[2. Jeżeli likwidacja jednostki organizacyjnej następuje w wyniku przekształceń 

organizacyjnych, właściwy organ albo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w 

odniesieniu do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, 

orzeka o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego likwidowanej jednostce 

organizacyjnej albo o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego likwidowanej 

jednostce organizacyjnej z równoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz 

jednostek organizacyjnych utworzonych w wyniku tych przekształceń lub na rzecz 

jednostek przejmujących zadania jednostki likwidowanej.] 

<2. Jeżeli likwidacja jednostki organizacyjnej następuje w wyniku przekształceń 

organizacyjnych, właściwy organ albo minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w odniesieniu 

do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1, orzeka 

o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego likwidowanej jednostce 

organizacyjnej albo o wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego likwidowanej 

jednostce organizacyjnej z równoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz 

jednostek organizacyjnych utworzonych w wyniku tych przekształceń lub na rzecz 

jednostek przejmujących zadania jednostki likwidowanej.> 

 

Art. 51. 

[1. Państwowa osoba prawna oraz państwowa jednostka organizacyjna, z dniem ich 

utworzenia, są wyposażane w nieruchomości niezbędne do ich działalności odpowiednio 
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przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, organ założycielski lub przez organ 

nadzorujący. 

2. Wyposażenie polega na przeniesieniu na rzecz państwowej osoby prawnej własności 

nieruchomości albo oddaniu jej nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste lub na 

oddaniu państwowej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd.] 

<1. Państwowa osoba prawna oraz państwowa jednostka organizacyjna, z dniem ich 

utworzenia, są wyposażane w nieruchomości niezbędne do ich działalności 

odpowiednio przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, organ założycielski lub 

przez organ nadzorujący. 

2. Wyposażenie polega na przeniesieniu na rzecz państwowej osoby prawnej własności 

nieruchomości albo oddaniu jej nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, w tym użytkowanie nieodpłatne, użyczenie lub na oddaniu państwowej 

jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd.> 

3. Na wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się nieruchomości z zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa. 

4. Przy wyposażaniu państwowych osób prawnych przeniesienie własności nieruchomości 

następuje nieodpłatnie oraz nie pobiera się pierwszej opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego. 

<Art. 51a. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może doposażyć państwową osobę prawną oraz 

państwową jednostkę organizacyjną w nieruchomości Skarbu Państwa. Przepis art. 51 

ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

[Art. 52. 

Na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, organu założycielskiego lub 

organu nadzorującego starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, 

wskazuje nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby 

prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej. 

Art. 53. 

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub organ założycielski w akcie o utworzeniu 

państwowej osoby prawnej rozstrzyga o wyposażeniu tej osoby w nieruchomości, o których 

mowa w art. 52. 
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2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub organ założycielski, wykonując ustalenia 

zawarte w akcie o utworzeniu państwowej osoby prawnej, przenosi na państwową osobę 

prawną własność nieruchomości lub oddaje tej osobie nieruchomości gruntowe w 

użytkowanie wieczyste w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.] 

 

<Art. 52. 

1. Na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, organu założycielskiego lub 

organu nadzorującego starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji 

rządowej, dyrektor oddziału Agencji Mienia Wojskowego, wskazuje nieruchomości, 

które mogą być przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby 

prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej. 

2. Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, dyrektor oddziału 

Agencji Mienia Wojskowego, przekazują wraz z dokumentacją nieruchomości 

należące do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędne dla potrzeb, o których 

mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na jego wniosek, w terminie 

2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Art. 53. 

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub organ założycielski w akcie o utworzeniu 

państwowej osoby prawnej rozstrzyga o wyposażeniu tej osoby w nieruchomości, o 

których mowa w art. 52, oraz art. 24a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1491). 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub organ założycielski, wykonując ustalenia 

zawarte w akcie o utworzeniu państwowej osoby prawnej, przenosi na państwową 

osobę prawną własność nieruchomości lub oddaje tej osobie nieruchomości gruntowe 

w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie w drodze umowy zawartej w 

formie aktu notarialnego.> 
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<Art. 55a. 

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu 

Państwa prawa do nieruchomości państwowej osoby prawnej, która nie jest spółką, 

za jej zgodą, i przekazać je na rzecz innej państwowej osoby prawnej, która nie jest 

spółką, lub na potrzeby jednostek, o których mowa w art. 60 ust. 1. Przepis art. 51 

ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Przed przejęciem praw do nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa występuje o opinię organu nadzorującego państwową osobę prawną. 

3. W przypadku przekazania praw do nieruchomości na rzecz państwowej osoby 

prawnej, o którym mowa w ust. 1, osoba ta odpowiada solidarnie z państwową osobą 

prawną, której prawa zostały odjęte, za zobowiązania powstałe do dnia przekazania, 

do wysokości wartości tej nieruchomości ustalonej według stanu z chwili przekazania, 

a według cen z chwili zapłaty. W przypadku niewypłacalności państwowej osoby 

prawnej, której prawa zostały odjęte, powstałej wskutek przekazania praw do 

nieruchomości, a egzekucja z majątku tej państwowej osoby prawnej okaże się 

bezskuteczna, Skarb Państwa odpowiada na zasadach określonych w art. 40 Kodeksu 

cywilnego. 

4. Przekazanie może nastąpić na wniosek zainteresowanej państwowej osoby prawnej 

lub z urzędu.> 

 

Art. 57. 

1. Prawa do nieruchomości, które pozostały po zlikwidowanej lub sprywatyzowanej 

państwowej osobie prawnej, przechodzą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa 

odpowiednio z dniem likwidacji lub z dniem zakończenia prywatyzacji. 

[2. O sposobie zagospodarowania tych nieruchomości rozstrzyga minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

3. Jeżeli minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub inny organ upoważniony na mocy 

odrębnych przepisów nie zagospodarował nieruchomości, o których mowa w ust. 1, 

przekazuje je protokolarnie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.] 
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<2. O sposobie zagospodarowania tych nieruchomości rozstrzyga minister właściwy do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 

3. Jeżeli minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub inny organ upoważniony na mocy odrębnych 

przepisów nie zagospodarował nieruchomości, o których mowa w ust. 1, przekazuje je 

protokolarnie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Agencji Mienia 

Wojskowego bądź Agencji Nieruchomości Rolnych.> 

4. W razie likwidacji lub prywatyzacji samorządowej osoby prawnej stosuje się odpowiednio 

ust. 1-3, z tym że nieruchomości, które nie zostały zagospodarowane, organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego włącza protokolarnie odpowiednio do gminnego, 

powiatowego lub wojewódzkiego zasobu nieruchomości. 

5. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, w stosunku do których trwały zarząd 

wygasł na skutek likwidacji jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem przepisu art. 49 ust. 

2, organ nadzorujący przekazuje protokolarnie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

a jeżeli nieruchomości stanowią własność jednostek samorządu terytorialnego, organ 

nadzorujący włącza je protokolarnie do zasobu nieruchomości odpowiedniej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Art. 58. 

[1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być wnoszone jako wkład 

niepieniężny (aport) do spółki przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w 

drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.] 

<1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być wnoszone jako 

wkład niepieniężny (aport) do spółki przez ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.> 

2. W przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki, 

stosuje się odpowiednio przepis art. 52. 

 

<Art. 58a. 

Wojewoda wnioskuje do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji 

rządowej, o przekazanie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na cel 

wskazany we wniosku.> 
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Art. 59. 

[1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może wyposażyć fundację lub dokonać 

darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz fundacji oraz organizacji 

pożytku publicznego prowadzących działalność, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2, na jej 

cele statutowe. 

2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, na który nieruchomość została 

darowana, darowiznę odwołuje się lub minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może 

wyrazić zgodę na zbycie nieruchomości. Przepisy art. 5b i 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 

1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1224, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.] 

<1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyposażyć fundację lub dokonać 

darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz fundacji oraz 

organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność, o której mowa w art. 68 

ust. 1 pkt 2, na jej cele statutowe. 

2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, na który nieruchomość została 

darowana, darowiznę odwołuje się.> 

3. Czynność prawna dokonana przez fundację albo organizację pożytku publicznego z 

naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna. 

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 51 ust. 2 i 4 

oraz art. 52. 

[5. Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Mienia Wojskowego mogą, na warunkach 

określonych w ust. 1, wyposażyć fundację lub dokonać na jej rzecz albo na rzecz 

organizacji pożytku publicznego darowizny nieruchomości, w stosunku do której wykonują 

prawa właścicielskie Skarbu Państwa, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym 

do spraw Skarbu Państwa. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel 

darowiznę odwołuje się. Przepisy ust. 2-4 stosuje się, z tym że zgodę, o której mowa w ust. 

2, wyraża, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, 

odpowiednio Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Mienia Wojskowego.] 

<5. Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Mienia Wojskowego mogą, na 

warunkach określonych w ust. 1, wyposażyć fundację lub dokonać na jej rzecz albo 

na rzecz organizacji pożytku publicznego darowizny nieruchomości, w stosunku do 

której wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa, po uprzednim uzyskaniu 
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zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a w zakresie nieruchomości wchodzących w 

skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa po uprzednim uzyskaniu zgody 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W przypadku niewykorzystania 

nieruchomości na ten cel darowiznę odwołuje się. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.> 

<6. Zgoda ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o której mowa w ust. 5, jest wyrażana w formie 

aktu notarialnego.> 

[Art. 60. 

1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

przeznaczonymi na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 

Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej 

Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury Generalnej, Krajowego Biura Wyborczego, 

Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

oraz Państwowej Inspekcji Pracy gospodaruje minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa w sposób określony w ust. 2, 3 i 4. 

1a. Przez potrzeby statutowe, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć niezbędne do 

realizacji zadań i celów statutowych potrzeby komórek organizacyjnych, w szczególności 

izb, wydziałów i oddziałów, wyszczególnionych w statutach lub regulaminach jednostek 

organizacyjnych wymienionych w ust. 1. 

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa oddaje nieodpłatnie, w drodze decyzji, 

jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, w trwały zarząd nieruchomości 

stanowiące zasób nieruchomości Skarbu Państwa, po uprzednim przejęciu niezbędnej 

dokumentacji od starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. 

2a. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, wykonując trwały zarząd 

nieruchomości: 

1)   dokonują czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem tych 

nieruchomości; 

2)   współpracują z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa oraz z innymi 

organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu 

Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego; 
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3)   podejmują czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w 

szczególności w sprawach: dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na 

nieruchomości, ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia 

własności nieruchomości przez zasiedzenie, dotyczących podziału nieruchomości. 

3. Jeżeli nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, o których mowa 

w ust. 1, stały się im zbędne, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, po uprzednim 

wydaniu decyzji o wygaśnięciu tego zarządu, przekazuje je staroście, wykonującemu 

zadanie z zakresu administracji rządowej. Przepisy art. 46 i 47 stosuje się odpowiednio. 

4. W razie likwidacji lub przekształcenia jednostek, o których mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa rozstrzyga, w terminie 6 miesięcy od zakończenia 

likwidacji lub przekształcenia, o sposobie zagospodarowania nieruchomości będących w 

trwałym zarządzie tych jednostek. Po upływie tego terminu niezagospodarowane 

nieruchomości przekazuje się do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji 

rządowej.] 

<Art. 60. 

1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

przeznaczonymi na: 

1) potrzeby Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego 

i wojewódzkich sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej 

Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prokuratury Krajowej, 

Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji Pracy, 

2) potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ministerstw, urzędów 

centralnych i urzędów wojewódzkich, 

3) potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z wyłączeniem 

rejonów 

– gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem art. 43 

ust. 2. 
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2. W ramach gospodarowania minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa: 

1) prowadzi, zgodnie z katastrem nieruchomości, ewidencję nieruchomości 

przeznaczonych na potrzeby jednostek wymienionych w ust. 1; 

2) prowadzi, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, politykę planowania 

w zakresie nabywania albo przejmowania od starosty, wykonującego zadanie 

z zakresu administracji rządowej, wojewody, Agencji Mienia Wojskowego lub 

Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości na potrzeby jednostek 

organizacyjnych, wymienionych w ust. 1, oraz sprzedaży albo przekazywania do 

starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, wojewody, 

Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości 

zbędnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1; 

3) zapewnia wycenę nieruchomości; 

4) sporządza plan realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa oraz przedkłada go Prezesowi Rady Ministrów celem akceptacji; 

5) dokonuje czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem 

nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd; 

6) współpracuje z właściwymi organami oraz z innymi organami, które na mocy 

odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa; 

7) sprzedaje, dokonuje zamiany, a także wydzierżawia, wynajmuje, użycza albo 

przekazuje do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 

wojewody, Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji Nieruchomości Rolnych, 

nieruchomości, jeżeli stały się zbędne dla jednostek organizacyjnych 

wymienionych w ust. 1; 

8) składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz o wpis w księdze wieczystej; 

9) podejmuje czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych, 

w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych 

na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez 

zasiedzenie, dotyczących podziału nieruchomości; 

10)  podejmuje czynności w sprawach ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, 

w odniesieniu do nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd; 

11) ustanawia nieodpłatnie trwały zarząd w sposób określony w ust. 3–6; 
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12) wyraża zgodę na zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia przez jednostki 

określone w ust. 1 pkt 2 i 3 na okres powyżej 90 dni w stosunku do powierzchni 

przekraczającej 10% powierzchni wynajmowanej, dzierżawionej lub użyczanej 

nieruchomości. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa oddaje nieodpłatnie, w drodze decyzji, 

jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, w trwały zarząd 

nieruchomości, o których mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może orzec, w drodze decyzji, o przekazaniu 

trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, na 

ich wniosek. Przepis art. 48 stosuje się odpowiednio. 

5. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub wojewoda oraz 

Agencja Mienia Wojskowego, przekazuje dokumentację nieruchomości należącej do 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędnej dla potrzeb jednostek 

organizacyjnych wymienionych w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, 

na jego wniosek, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Faktyczne wydanie 

nieruchomości następuje po wydaniu decyzji na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

6. Jeżeli nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, o których 

mowa w ust. 1, stały się im zbędne, minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po uprzednim 

wydaniu decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, rozstrzyga o sposobie 

zagospodarowania lub o przekazaniu do zasobu, którym gospodaruje starosta, 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, lub wojewoda. Nieruchomość 

może być również przekazana do Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji 

Nieruchomości Rolnych. Do czasu protokolarnego przekazania nieruchomości 

nieruchomość jest administrowana przez dotychczasowego trwałego zarządcę.> 

 

[Art. 60a. 

1. Nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

przeznaczonymi na: 
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1)   potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ministerstw, urzędów centralnych i urzędów 

wojewódzkich, 

2)   potrzeby statutowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z wyłączeniem 

rejonów 

- gospodaruje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 

4. 

2. W ramach gospodarowania minister właściwy do spraw Skarbu Państwa: 

1)   prowadzi, zgodnie z katastrem nieruchomości, ewidencję nieruchomości 

przeznaczonych na potrzeby jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1; 

2)   prowadzi, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, politykę planowania w 

zakresie nabywania albo przejmowania od starosty, wykonującego zadanie z zakresu 

administracji rządowej, nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych 

wymienionych w ust. 1 oraz sprzedaży albo przekazywania do starosty, wykonującego 

zadanie z zakresu administracji rządowej, nieruchomości zbędnych dla potrzeb 

jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1; 

3)   zapewnia wycenę nieruchomości; 

4)   sporządza plan wykorzystania nieruchomości - art. 23 ust. 1d stosuje się odpowiednio; 

5)   dokonuje czynności faktycznych i prawnych związanych z utrzymaniem nieruchomości 

nieoddanych w trwały zarząd; 

6)   współpracuje z właściwym organem oraz z innymi organami, które na mocy odrębnych 

przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi 

jednostkami samorządu terytorialnego; 

7)   sprzedaje, a także wydzierżawia, wynajmuje, użycza albo przekazuje do starosty, 

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, nieruchomości, jeżeli stały się 

zbędne dla jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1; 

8)   nabywa na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości na potrzeby 

jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 17; 

9)   dokonuje zamiany praw własności, zamiany prawa własności na prawo użytkowania 

wieczystego lub prawa użytkowania wieczystego na własność, a także zamiany praw 

użytkowania wieczystego, w stosunku do nieruchomości będących w jego ewidencji, 

między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego, na potrzeby 

jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1458033:part=a60%28a%29u2p6:nr=1&full=1
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10)  podejmuje czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w 

szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na 

nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, 

dotyczących podziału nieruchomości, a także w sprawach ze stosunku najmu, dzierżawy 

lub użyczenia, w odniesieniu do nieruchomości nieoddanych w trwały zarząd; 

11)  składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o 

wpis w księdze wieczystej; 

12)  ustanawia ograniczone prawa rzeczowe w stosunku do nieruchomości, o których 

mowa w ust. 1; 

13)  ustanawia nieodpłatnie trwały zarząd w sposób określony w ust. 3-6. 

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa oddaje nieodpłatnie, w drodze decyzji, 

jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, w trwały zarząd nieruchomości, o 

których mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może orzec, w drodze decyzji, o przekazaniu 

trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, na ich 

wniosek. Przepisy art. 48 stosuje się odpowiednio. 

5. Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wraz z 

dokumentacją nieruchomości należące do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 

niezbędne dla potrzeb jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, ministrowi 

właściwemu do spraw Skarbu Państwa, na jego wniosek, w terminie 2 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku. 

6. Jeżeli nieruchomości oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, o których mowa 

w ust. 1, stały się im zbędne, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, po uprzednim 

wydaniu decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, rozstrzyga o sposobie zagospodarowania 

nieruchomości. Przepisy art. 46 i 47 stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 60b. 

1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi ewidencję nieruchomości Skarbu 

Państwa, w tym wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych na potrzeby przedstawicielstw 

dyplomatycznych lub konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i 



- 105 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na podstawie 

ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie obowiązujących zwyczajów 

międzynarodowych. 

2. Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, wojewodowie 

oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, na rzecz których ustanowiony został 

trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, oraz minister właściwy 

do spraw zagranicznych, jak również inne organy, jednostki organizacyjne Skarbu 

Państwa oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 61 ust. 3a, 

obowiązani są do przekazywania informacji o wszelkich danych i ich zmianach 

podlegających ewidencjonowaniu, zgodnie z ust. 1, w terminie 14 dni od powzięcia 

informacji o ich wystąpieniu. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb i 

terminy przekazywania informacji dotyczących nieruchomości, w szczególności 

zasady ewidencjonowania nieruchomości, sposób wykazywania posiadania przez 

Skarb Państwa praw do nieruchomości, zakres informacji faktycznych i prawnych 

podlegających ujawnieniu w ewidencji, w szczególności przeznaczenia nieruchomości 

w planie miejscowym, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wskazania daty ostatniej 

aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu 

Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty 

rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, informacji o 

zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości, informacji o toczących się 

postępowaniach administracyjnych i sądowych. 

4. Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa jest prowadzona w formie elektronicznej. 

5. Ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa jest jawna.> 

 

Art. 61. 

1. Przedstawicielstwom dyplomatycznym lub urzędom konsularnym państw obcych oraz 

innym przedstawicielstwom i instytucjom zrównanym z nimi w zakresie przywilejów i 

immunitetów na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie 

obowiązujących zwyczajów międzynarodowych nieruchomości Skarbu Państwa mogą być, 

na zasadzie wzajemności, zbywane lub oddawane w użytkowanie, dzierżawę lub najem. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1458033:part=a61u1:nr=1&full=1
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[2. Umowy z podmiotami, o których mowa w ust. 1, zawiera minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa. Minister może udzielić bonifikaty, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11, 

na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

3. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana wskazać i przenieść własność 

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli jest ona niezbędna na cele, o których mowa 

w ust. 1. Umowę przeniesienia nieruchomości na własność Skarbu Państwa zawiera z tą 

jednostką starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.] 

<2. Umowy z podmiotami, o których mowa w ust. 1, zawiera minister właściwy do spraw 

zagranicznych. Minister może udzielić bonifikaty, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 

11. 

3. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana wskazać i przenieść własność 

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli jest ona niezbędna na cele, o których 

mowa w ust. 1. Umowę przeniesienia nieruchomości na własność Skarbu Państwa 

zawiera z tą jednostką starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji 

rządowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.> 

<3a. Minister właściwy do spraw zagranicznych wykonuje uprawnienia przysługujące 

Skarbowi Państwa w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że z odrębnych przepisów lub czynności prawnych 

wynika właściwość innego organu, jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa lub 

państwowej osoby prawnej.> 

4. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio przepis art. 60 ust. 3 i 4. 

 

Art. 83. 

1. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny 

nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3. 

2. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona 

od celu, na jaki nieruchomość została oddana, i wynosi: 

1)   za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym 

ochrony przeciwpożarowej - 0,1% ceny; 

[2)   za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury 

technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, 

kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, 
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sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej 

niewymienionych w art. 60 ust. 1 oraz w art. 60a ust. 1 - 0,3% ceny;] 

<2) za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń 

infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, 

opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, 

wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy 

i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1–0,3% ceny;> 

3)   za pozostałe nieruchomości - 1% ceny. 

3. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi 

publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz rezerwaty 

przyrody. 

 

Art. 111a. 

1. Skarbowi Państwa lub miastu stołecznemu Warszawie przysługuje prawo pierwokupu w 

przypadku sprzedaży: 

1)   praw i roszczeń określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i 

użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 oraz z 1985 

r. Nr 22, poz. 99); 

2)   roszczeń określonych w art. 214; 

3)   prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na skutek realizacji roszczeń, o 

których mowa w pkt 1 i 2. 

2. Przeniesienie praw i roszczeń, o których mowa w ust. 1, wymaga zawarcia umowy w 

formie aktu notarialnego. 

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 109 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 

art. 110 i art. 111. 

4. Prawo pierwokupu wykonuje Prezydent m.st. Warszawy. 

[5. Jeżeli prawa i roszczenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą nieruchomości Skarbu 

Państwa, którymi gospodaruje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa lub w stosunku 

do których prawa właścicielskie wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja 

Mienia Wojskowego albo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, prawo pierwokupu wykonuje 

właściwy minister lub agencja.] 

<5. Jeżeli prawa i roszczenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą nieruchomości Skarbu 

Państwa, którymi gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1620&full=1
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i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub w stosunku do których 

prawa właścicielskie wykonuje wojewoda, Agencja Nieruchomości Rolnych albo 

Agencja Mienia Wojskowego, prawo pierwokupu wykonuje właściwy minister, 

wojewoda lub agencja.> 

 

Art. 223. 

[1. Starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, na potrzeby 

gospodarki nieruchomościami przekażą protokolarnie ministrowi właściwemu do spraw 

Skarbu Państwa niezbędną dokumentację dotyczącą nieruchomości, o których mowa w art. 

60 ust. 1 oraz w art. 60a ust. 1.] 

2. Starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, oddadzą w trwały 

zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiące 

własność Skarbu Państwa, zajęte pod drogi krajowe. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O OGRANICZENIU PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE 

(Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o 

których mowa w tych przepisach, nie mogą: 

1)   być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 

handlowego; 

2)   być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które 

mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność; 

3)   być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z 

wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych; 

4)   być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą; 

5)   posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały 

przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek; 
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[6)   prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej 

w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa 

rodzinnego.] 

<6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 

osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy 

pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności 

wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie 

i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na 

podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202).> 

 

Art. 6. 

1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie 

dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2 i 6-10, o ile zostały zgłoszone do objęcia 

takich stanowisk w spółce prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe 

osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału 

zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub 

inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą zostać 

zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów 

zgłaszających te osoby. 

[2. Osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie z 

tytułu sprawowania funkcji w spółce prawa handlowego, do której zostały wyznaczone 

jako reprezentanci Skarbu Państwa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 

26, poz. 306, z późn. zm.).] 

<2. Osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, mogą otrzymywać odrębne wynagrodzenie 

z tytułu sprawowania funkcji w spółce prawa handlowego, do której zostały 

wyznaczone jako reprezentanci Skarbu Państwa, na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 

niektórymi spółkami.> 
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3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

Art. 10. 

1. Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 są obowiązane do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy 

majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, 

nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o 

nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub 

spółdzielniach, o których mowa w art. 4. 

2. Urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 są obowiązani 

do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że osoba, 

która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 5 lub 6, do odebrania 

oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie. 

Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się kierownikowi jednostki (dyrektorowi 

generalnemu urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przed objęciem stanowiska, a następnie co 

roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska. Kierownik jednostki (dyrektor generalny urzędu) dokonuje 

analizy zawartych w oświadczeniu danych. 

5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 

Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku 

Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor 

Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz 
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Rzecznik Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu 

Prezesowi Sądu Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych w nim danych. Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

który dokonuje analizy zawartych w nim danych. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają: 

1)   przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego - przewodniczącemu 

wojewódzkiego sejmiku samorządowego; 

2)   (uchylony); 

3)   prezes banku, o którym mowa w art. 2 pkt 7, z wyłączeniem Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego - Ministrowi Finansów
(10)

; 

[4)   prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 - Ministrowi Skarbu Państwa.] 

<4) prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 – Prezesowi Rady Ministrów.> 

7. Osoby odbierające oświadczenie, o których mowa w ust. 6, dokonują analizy zawartych w 

nim danych. 

8. Osoba dokonująca analizy jest uprawniona do porównania treści analizowanego 

oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń. 

9. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w ust. 

1, 2, 5 i 6, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych 

w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ZATRUDNIANIU OSÓB POZBAWIONYCH 

WOLNOŚCI (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116) 

<Art. 5a. 

1. Do spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. 

U. poz. ...). 

2. Do osób pozbawionych wolności zatrudnionych w spółce powstałej w wyniku 

komercjalizacji przedsiębiorstwa nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. 
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poz. 981, 1174 i …) oraz przepisu art. 324 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).> 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 tj.) 

 

Art. 14. 

[1. Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na 

wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. W 

tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 3.] 

<1. Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze 

rozporządzenia. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego.> 

<1a. Utworzenie albo likwidacja banku państwowego wymaga zasięgnięcia opinii 

Komisji Nadzoru Finansowego, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 147 

ust. 1 pkt 2.> 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, 

siedzibę, przedmiot i zakres działania banku, jego fundusze statutowe, w tym środki 

wydzielone z majątku Skarbu Państwa, które stają się majątkiem banku. 

3. Bank państwowy nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

[Art. 16. 

1. Radę nadzorczą powołuje się na okres 3 lat spośród osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje z zakresu finansów. Przewodniczącego rady nadzorczej powołuje i odwołuje 

Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa. 

2. Członkowie rady są powoływani przez Ministra Skarbu Państwa spośród osób niebędących 

członkami zarządu tego banku. Odwołanie członków rady następuje w takim samym trybie, 

w jakim zostali powołani.] 

<Art. 16. 

1. Radę nadzorczą powołuje się na okres 3 lat spośród osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje z zakresu finansów. Przewodniczącego rady nadzorczej powołuje i 

odwołuje Prezes Rady Ministrów. 

2. Członkowie rady nadzorczej są powoływani przez Prezesa Rady Ministrów spośród 

osób niebędących członkami zarządu tego banku. Odwołanie członków rady 

nadzorczej następuje w takim samym trybie, w jakim zostali powołani.> 
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[Art. 19. 

Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, Minister Skarbu Państwa
(7)

 w 

porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego.] 

 

<Art. 19. 

Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady 

Ministrów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze 

potrzebę sprawnej realizacji zadań przez bank państwowy.> 

 

Art. 44. 

[Rada Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii Komisji 

Nadzoru Finansowego, w drodze rozporządzenia:] <Prezes Rady Ministrów, po 

zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze konieczność 

ochrony interesów Skarbu Państwa, w drodze rozporządzenia:> 

1)   przekształca bank państwowy w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa; 

2)   określa, w jakim zakresie majątek banku państwowego zostanie wniesiony do spółki 

akcyjnej na pokrycie kapitału akcyjnego, w jakim zaś nastąpi zbycie tego majątku 

tworzonej spółce akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa. 

 

[Art. 48. 

Przy zbywaniu osobom trzecim należących do Skarbu Państwa akcji banku powstałego w 

wyniku przekształcenia banku państwowego stosuje się odpowiednie przepisy działów IV i V 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 

1174).] 

[Art. 132. 

Minister Finansów lub Minister Skarbu Państwa może wystąpić do Komisji Nadzoru 

Finansowego o podjęcie czynności lub środków w ramach nadzoru, o których mowa w art. 

133 i art. 138.] 

<Art. 132. 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może wystąpić do Komisji Nadzoru 

Finansowego o podjęcie czynności lub środków w ramach nadzoru, o których mowa w 

art. 133 i art. 138.> 
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USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 543, 749, 1020, 1250, 1579 i 1923) 

 

Art. 5. 

Ustala się następujące działy: 

1)   administracja publiczna; 

1a)  budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 

2)   budżet; 

2a)  energia; 

3)   finanse publiczne; 

4)   gospodarka; 

5)   gospodarka morska; 

6)   gospodarka wodna; 

6a)  gospodarka złożami kopalin; 

7)   instytucje finansowe; 

7a)  informatyzacja; 

8)   członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 

9)   kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 

10)  kultura fizyczna; 

11)  łączność; 

12)  (uchylony); 

13)  nauka; 

14)  obrona narodowa; 

15)  oświata i wychowanie; 

16)  praca; 

17)  rolnictwo; 

18)  rozwój wsi; 

18a)  rozwój regionalny; 

18b)  rynki rolne; 

18c)  rybołówstwo; 

[19)  Skarb Państwa;] 

20)  sprawiedliwość; 

21)  szkolnictwo wyższe; 



- 115 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

22)  transport; 

22a)  turystyka; 

23)  środowisko; 

23a)  rodzina; 

24)  sprawy wewnętrzne; 

25)  wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; 

26)  zabezpieczenie społeczne; 

27)  sprawy zagraniczne; 

28)  zdrowie; 

29)  żegluga śródlądowa. 

 

Art. 8. 

[1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu 

państwa. ] 

<1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu 

państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa – z wyjątkiem spraw, które 

na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom.> 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w 

granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za: 

1)   realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat; 

2)   koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z 

zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę 

z międzynarodowymi organizacjami finansowymi; 

3)   realizację przepisów dotyczących ceł; 

3a)  współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej; 

4)   finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie 

samorządu terytorialnego; 

5)   dochodzenie należności Skarbu Państwa; 

6)   gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach; 

7)   rachunkowość i rewizję finansową; 

8)   prawo dewizowe; 

9)   bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego; 

10)  kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej; 
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10a)  koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora 

finansów publicznych; 

10b)  sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

11)  (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor 

Kontroli Skarbowej, Szef Służby Celnej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów 

skarbowych. 

 

Art. 9a. 

1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 

obejmuje sprawy: 

1)   architektury; 

2)   budownictwa; 

3)   nadzoru architektoniczno-budowlanego; 

4)   planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

5)   geodezji i kartografii; 

6)  rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2; 

7)   wspierania mieszkalnictwa; 

[8)   gospodarki nieruchomościami;] 

<8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa;> 

9)   infrastruktury komunalnej; 

10)  rodzinnych ogrodów działkowych. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

oraz Głównym Geodetą Kraju. 

 

Art. 10. 

1. Dział gospodarka morska obejmuje sprawy: 

1)   transportu morskiego i żeglugi morskiej; 

2)   obszarów morskich; 

3)   portów i przystani morskich; 

4)   przemysłu stoczniowego; 
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5)   ochrony środowiska morskiego; 

[6)   dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do 

przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących 

w obszarze gospodarki morskiej, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych 

przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, jak również 

ochrony interesów Skarbu Państwa.] 

<6) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do 

przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa 

funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej, w tym ochrony interesów 

Skarbu Państwa.> 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest organem administracji morskiej w 

rozumieniu przepisów odrębnych. 

3. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej podlegają urzędy morskie. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad Akademią Morską 

w Gdyni, Akademią Morską w Szczecinie oraz izbami morskimi i Odwoławczą Izbą 

Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni. 

 

Art. 10a. 

1. Dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy: 

1)   funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi 

śródlądowej; 

2)   ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej; 

3)   przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej; 

4)   budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych; 

5)   współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie 

międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących do działu; 

[6) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw 

państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze żeglugi 

śródlądowej, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących 

Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, jak również ochrony interesów 

Skarbu Państwa.] 

<6) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do 

przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa 
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funkcjonujących w obszarze żeglugi śródlądowej, w tym ochrony interesów 

Skarbu Państwa.> 

2. Ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej podlegają urzędy żeglugi 

śródlądowej. 

 

Art. 23c. 

1. Dział rybołówstwo obejmuje sprawy: 

1)   rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego; 

2)   racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza; 

3)   gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego; 

4)   organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i 

organizacji międzybranżowych; 

[5)  dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do 

przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w 

obszarze rybołówstwa, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych 

przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, jak również 

ochrony interesów Skarbu Państwa.] 

<5) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do 

przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa 

funkcjonujących w obszarze rybołówstwa, w tym ochrony interesów Skarbu 

Państwa.> 

2. Ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa podlegają okręgowi inspektorzy 

rybołówstwa morskiego. 

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa sprawuje nadzór nad Morskim Instytutem 

Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Rybactwa 

Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. 

 

[Art. 25. 

1. Dział Skarb Państwa obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu 

Państwa, w tym wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi 

Państwa, komercjalizacji i prywatyzacji, w szczególności przedsiębiorstw państwowych, 

jak również ochrony interesów Skarbu Państwa - z wyjątkiem spraw, które na mocy 

odrębnych przepisów przypisane są innym działom. 
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2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w zakresie 

określonym w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może inicjować politykę państwa w zakresie 

przekształceń własnościowych mienia komunalnego, jak również prowadzić działania 

związane ze wspieraniem rozwoju i promocją rynku finansowego w Polsce, w 

szczególności przez promocję inwestowania na rynku kapitałowym w ramach 

prowadzonych procesów prywatyzacyjnych. 

3a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad działalnością 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

4. (uchylony).] 

Art. 33a. 

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą 

zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez: 

1)   (uchylony); 

2)   Główny Urząd Statystyczny; 

3)   (uchylony); 

3a)  (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   Polski Komitet Normalizacyjny; 

6)   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

7)   Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu; 

7a)  Centralne Biuro Antykorupcyjne; 

8)   (uchylony); 

9)   (uchylony); 

9a)  (uchylony); 

10)  (uchylony); 

11)  (uchylony); 

12)  (uchylony); 

13)  
(15)

 (uchylony); 

14)  (uchylony); 

15)  Urząd Regulacji Energetyki; 

16)  Polską Agencję Kosmiczną[.] <;> 

<17) Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.> 

javascript:void(0)
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2. Zakres sprawowania przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru, o którym mowa w ust. 1, 

określają ustawy. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień właściwego ministra określonych w odrębnych 

przepisach, w stosunku do urzędów, o których mowa w ust. 1. 

4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, wyznacza: 

1)   ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz 

do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności, 

objętych działalnością administracji rządowej wykonywaną przez urzędy określone w 

ust. 1, oraz wskazuje, który z tych urzędów wyznaczony minister może upoważnić do 

wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych 

oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania 

działalności, 

2)   ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w tych zawodach regulowanych 

oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania tych 

działalności, dla wykonywania których właściwy jest więcej niż jeden minister 

- kierując się specyfiką poszczególnych zawodów regulowanych oraz działalności, 

właściwością odpowiednich działów administracji rządowej, a także zakresem działania 

urzędów, o których mowa w ust. 1. 

5. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do 

wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz 

w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności 

wskazany urząd albo podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3. 

6. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do 

wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz 

w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności 

podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3. 
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USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 486) 

 

Art. 49. 

1. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego 

we władaniu państwowych osób prawnych, służącego realizacji zadań województwa, w 

szczególności określonych w art. 14, następuje na podstawie decyzji administracyjnej 

wojewody wydawanej z urzędu, z zastrzeżeniem art. 50. 

[2. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust. 1, jest minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa.] 

<2. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust. 1, jest minister właściwy do 

spraw administracji publicznej.> 

3. Nabycie mienia jest nieodpłatne i następuje z dniem, w którym decyzja o jego przekazaniu 

stała się ostateczna. 

Art. 50. 

1. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego 

we władaniu państwowych osób prawnych, służącego wykonywaniu zadań gospodarczych 

przekraczających zakres użyteczności publicznej, może nastąpić na wniosek zarządu 

województwa, jeżeli mienie to służyć ma realizacji strategii rozwoju województwa i 

regionalnych programów operacyjnych, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na 

zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego 

uwłaszczenia. 

[2. Przekazanie mienia określonego w ust. 1 następuje nieodpłatnie, w trybie właściwym dla 

przenoszenia nabywanych praw, z tym że przekazanie własności i innych praw do rzeczy 

następuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

3. Odmowa przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze ostatecznej 

decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.] 

<2. Przekazanie mienia określonego w ust. 1 następuje nieodpłatnie, w trybie właściwym 

dla przenoszenia nabywanych praw, z tym że przekazanie własności i innych praw do 

rzeczy następuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej. 

3. Odmowa przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze 

ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw administracji publicznej.> 
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USTAWA z dnia 13 października 1998 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWY 

REFORMUJĄCE ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ (Dz. U. poz. 872, z późn. zm.) 

 

[Art. 62. 

Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.] 

 

<Art. 62. 

Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia Skarbu Państwa przez jednostki 

samorządu terytorialnego jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.> 

 

Art. 72. 

1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2000 r. Agencja Mienia 

Wojskowego przekaże wojewodzie lub właściwemu organowi jednostki samorządu 

terytorialnego, w drodze umowy, nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa na 

cele związane z wykonywaniem przez te organy zadań administracji publicznej. 

2. Do przekazywania nieruchomości, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 23 ustawy z 

dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa 

oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775 oraz z 

1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770), z tym że odwołanie od decyzji Prezesa Agencji 

Mienia Wojskowego, której stroną jest wojewoda, rozpatruje [Minister Skarbu Państwa] 

<minister właściwy do spraw administracji publicznej>. 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807, 1810 i 1921) 

 

Art. 58. 

1. Dla ubezpieczenia emerytalnego tworzy się Fundusz Rezerwy Demograficznej. 

2. FRD zasilany jest: 

1)   ze środków, o których mowa w art. 22 ust. 4; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1225980:part=a23&full=1
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[2)   z przekazywanych środków z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa w wysokości 40% 

przychodów z ogólnej kwoty brutto, pomniejszonej o kwoty obowiązkowych odpisów 

na fundusz celowy, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978), uzyskanej 

ze wszystkich procesów prywatyzacyjnych prowadzonych w danym roku;] 

<2) z przekazywanych środków ze zbycia akcji i udziałów należących do Skarbu 

Państwa w wysokości 40% przychodów z ogólnej kwoty brutto w danym roku, 

pomniejszonej o kwoty obowiązkowych odpisów na fundusz celowy, o którym 

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

i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …);> 

3)   z przychodów od środków FRD ulokowanych zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 65 ust. 2 i 

4; 

4)   z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach prowadzonych przez Zakład, a 

niestanowiących przychodów FUS i Zakładu; 

4a)  aktywami pochodzącymi z przeniesienia aktywów, o których mowa w art. 23 ust. 2 

pkt 2-4 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych 

funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717), które są wyodrębniane ewidencyjnie; 

5)   z innych źródeł. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) 

 

Art. 50c. 

1. Za pracę górniczą uważa się zatrudnienie: 

1)   pod ziemią w kopalniach węgla, rud, kruszców, surowców ogniotrwałych, glin 

szlachetnych, kaolinów, magnezytów, gipsu, anhydrytu, soli kamiennej i potasowej, 

fosforytów oraz barytu; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1545265:part=a56u1p1:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1277597:part=a23u2p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1277597:part=a23u2p2&full=1
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2)   pod ziemią i przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach budowy kopalń określonych 

w pkt 1 oraz pod ziemią w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących dla 

tych kopalń roboty górnicze lub przy budowie szybów; 

3)   pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych, przedsiębiorstwach maszyn 

górniczych, zakładach naprawczych i innych podmiotach wykonujących dla kopalń 

określonych w pkt 1 podziemne roboty budowlano-montażowe, roboty przy naprawie 

maszyn i wdrażaniu nowych urządzeń; pracownikom zatrudnionym w tych 

przedsiębiorstwach, zakładach i innych podmiotach uznaje się za pracę górniczą te 

miesiące zatrudnienia, w których co najmniej połowę dniówek roboczych przepracowali 

pod ziemią; 

[4)   na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy ręcznym lub 

zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy 

pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji agregatów 

i urządzeń wydobywczych, a także w kopalniach otworowych siarki oraz w 

przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla kopalń 

siarki i węgla brunatnego, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa; 

5)   pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, 

przedsiębiorstw i innych podmiotów określonych w pkt 1-3, a także w kopalniach siarki 

i węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, o których mowa w 

pkt 4, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego;] 

<4)  na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy ręcznym lub 

zmechanizowanym urabianiu, ładowaniu oraz przewozie nadkładu i złoża, przy 

pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz przy bieżącej konserwacji 

agregatów i urządzeń wydobywczych, a także w kopalniach otworowych siarki 

oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących roboty górnicze dla 

kopalń siarki i węgla brunatnego, na stanowiskach określonych w drodze 

rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem 

właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin; 
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5) pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń, 

przedsiębiorstw i innych podmiotów określonych w pkt 1–3, a także w kopalniach 

siarki i węgla brunatnego oraz w przedsiębiorstwach i innych podmiotach, 

o których mowa w pkt 4, na stanowiskach określonych w drodze rozporządzenia 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin i ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego;> 

6)   w charakterze członków drużyn ratowniczych kopalń określonych w pkt 1 i 4, 

mechaników sprzętu ratowniczego tych drużyn oraz w charakterze ratowników 

zawodowych w stacjach ratownictwa górniczego; 

7)   na stanowiskach maszynistów wyciągowych na szybach oraz na stanowiskach 

sygnalistów na nadszybiach szybów w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych 

podmiotach określonych w pkt 1 i 2; 

8)   na stanowiskach pracy pod ziemią w nieczynnych kopalniach wymienionych w pkt 1; 

9)   na stanowiskach instruktorów zawodu w górniczych polach szkoleniowych pod ziemią 

oraz w kopalniach siarki i węgla brunatnego. 

2. Za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się: 

1)   zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w 

zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z 

wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach 

i innych podmiotach określonych w ust. 1 pkt 1-4, pod warunkiem uprzedniego 

przepracowania w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach określonych w 

ust. 1 pkt 1-4 co najmniej 10 lat pod ziemią, na odkrywce w kopalniach siarki lub węgla 

brunatnego, a także w kopalniach otworowych siarki albo na stanowiskach dozoru lub 

kierownictwa ruchu; 

2)   zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy 

wykonujący prace określone w ust. 1 i w pkt 1 i 2 przeszli w związku z likwidacją 

kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1-4. 

3. Za pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub 

technika w zakresie górnictwa w jednostkach organizacyjnych określonych w ust. 2 pkt 1 

uważa się osoby, które posiadają tytuł inżyniera lub technika i są zatrudnione zgodnie z 

posiadanymi kwalifikacjami w zakresie górnictwa. 
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4. Okresy pracy górniczej wymienionej w ust. 1 pkt 1-4 wykonywanej za granicą traktuje się 

na równi z okresami takiej pracy wykonywanej w kraju, jeżeli spełnione są warunki 

określone w ustawie, wymagane do uwzględnienia tych okresów pracy przy ustalaniu 

prawa do świadczeń. 

 

Art. 50d. 

1. Przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury pracownikom zatrudnionym pod ziemią oraz 

w kopalniach siarki lub węgla brunatnego zalicza się w wymiarze półtorakrotnym 

następujące okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego: 

1)   w przodkach bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz przy innych 

pracach przodkowych, przy montażu, likwidacji i transporcie obudów, maszyn 

urabiających, ładujących i transportujących w przodkach oraz przy głębieniu szybów i 

robotach szybowych; 

2)   w drużynach ratowniczych. 

2. Okresy pracy wymienione w ust. 1 pkt 2 zalicza się w wymiarze półtorakrotnym również 

tym pracownikom dozoru ruchu i kierownictwa ruchu kopalń, którzy pracują przez co 

najmniej połowę dniówek roboczych w miesiącu pod ziemią, w kopalniach siarki lub w 

kopalniach węgla brunatnego. 

[3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, w 

drodze rozporządzenia, określa szczegółowo stanowiska pracy, na których zatrudnienie 

zalicza się w myśl ust. 1 i 2 w wymiarze półtorakrotnym. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

Skarbu Państwa i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określa, w 

drodze rozporządzenia, zasady ewidencjonowania przez pracodawców okresów 

zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze 

półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych 

stanowiskach pracy górniczej.] 

<3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw gospodarki i ministrem właściwym do spraw 

gospodarki złożami kopalin, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowo 

stanowiska pracy, na których zatrudnienie zalicza się zgodnie z ust. 1 i 2 w wymiarze 

półtorakrotnym. 
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4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki złożami kopalin i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, zasady ewidencjonowania przez 

pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy 

górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej 

emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 października 1999 r. O WSPIERANIU RESTRUKTURYZACJI 

PRZEMYSŁOWEGO POTENCJAŁU OBRONNEGO I MODERNIZACJI TECHNICZNEJ 

SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2015 r. poz. 1876) 

 

[Art. 8. 

1. Ustawa budżetowa corocznie określa przewidywaną kwotę przychodów z prywatyzacji 

spółek przemysłowego potencjału obronnego z przeznaczeniem na działania, o których 

mowa w art. 5, 5a i 7. 

2. Przychody z prywatyzacji, o której mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przeznaczone są 

na wsparcie restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego. Dotyczy to również 

przychodów z prywatyzacji przekraczających kwoty przewidziane w ustawie budżetowej.] 

<Art. 8. 

1. Ustawa budżetowa corocznie określa przewidywaną kwotę przychodów uzyskiwanych 

w zamian za zbycie akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego z 

przeznaczeniem na działania, o których mowa w art. 5, art. 5a i art. 7. 

2. Przychody, o których mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przeznaczone są na 

wsparcie restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego. Dotyczy to również 

przychodów z prywatyzacji przekraczających kwoty przewidziane w ustawie 

budżetowej.> 

[Art. 9. 

1. W odniesieniu do spółek przemysłowego potencjału obronnego wyszczególnionych w 

wykazie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, kompetencje ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa, określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o zasadach 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a2p5&full=1
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wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, wykonuje, do dnia 31 

grudnia 2003 r., minister właściwy do spraw gospodarki. 

1a. (uchylony) 

2. W odniesieniu do spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw 

państwowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, kompetencje ministra właściwego do 

spraw Skarbu Państwa, określone w art. 2 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, wykonuje Minister Obrony 

Narodowej. 

3. Prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego dokonuje minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki. 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki może tworzyć spółki dominujące w stosunku do 

spółek przemysłowego potencjału obronnego.] 

 

Art. 14. 

1. Postępowanie oddłużeniowe wszczyna się na wniosek spółki przemysłowego potencjału 

obronnego lub spółki zależnej, złożony wierzycielowi nie później niż w terminie sześciu 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Warunkiem wszczęcia postępowania oddłużeniowego jest przedłożenie pozytywnie 

zaopiniowanego programu naprawczego, określającego: 

1)   sposoby i środki działania, które mają zapewnić spółce przemysłowego potencjału 

obronnego osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego na działalności operacyjnej, 

najpóźniej do dnia 31 grudnia 2001 r.; 

2)   propozycję restrukturyzacji finansowej spółki przemysłowego potencjału obronnego 

wraz z harmonogramem jej realizacji; 

3)   zadania spółki przemysłowego potencjału obronnego w zakresie ochrony środowiska 

wraz z harmonogramem realizacji tych zobowiązań; 

4)   analizę stanu i perspektyw rozwoju spółki przemysłowego potencjału obronnego na 

okres kolejnych trzech lat, licząc od ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie 

wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a2p5&full=1
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3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się sposoby restrukturyzacji, o których 

mowa w art. 10 ust. 2. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, spółka przemysłowego potencjału obronnego 

dołącza, sporządzone według stanu na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień 

złożenia wniosku, następujące dokumenty: 

1)   odpis z rejestru handlowego o wpisie spółki przemysłowego potencjału obronnego do 

tego rejestru; 

2)   bilans z rachunkiem zysków i strat na ostatni dzień roku za ostatni rok obrotowy; 

3)   spis wierzycieli zawierający: oznaczenie wierzyciela, wysokość wierzytelności, datę 

ich powstania, terminy płatności tych wierzytelności oraz zabezpieczenie ich spłat; 

4)   wykaz udzielonych przez spółkę przemysłowego potencjału obronnego poręczeń i 

gwarancji oraz hipotek ustanowionych na jej majątku; 

5)   wykaz niewykonanych tytułów egzekucyjnych wystawionych przeciwko spółce 

przemysłowego potencjału obronnego; 

6)   wykaz dłużników z podaniem wysokości należności i terminów ich płatności oraz 

zabezpieczenie ich spłat. 

5. [Program naprawczy, o którym mowa w ust. 2, opiniuje minister właściwy do spraw 

gospodarki w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, 

pracy, Skarbu Państwa, środowiska oraz z Ministrem Obrony Narodowej, po uzyskaniu 

opinii:]  <Program naprawczy, o którym mowa w ust. 2, opiniuje minister właściwy 

do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów 

publicznych, pracy, środowiska oraz z Ministrem Obrony Narodowej, po uzyskaniu 

opinii:>    

1)   Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - w odniesieniu do zobowiązań wobec 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

2)   Prezesa Krajowego Urzędu Pracy - w odniesieniu do zobowiązań wobec Funduszu 

Pracy; 

3)   Prezesa Krajowego Urzędu Pracy - w odniesieniu do zobowiązań wobec Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

4)   Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w 

odniesieniu do zobowiązań wobec tego Funduszu; 

5)   Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w 

odniesieniu do zobowiązań wobec tego Funduszu. 
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6. Nieprzedstawienie stanowiska przez osoby wymienione w ust. 5 pkt 1-5 w terminie 14 dni 

od zwrócenia się o opinię przez ministra właściwego do spraw gospodarki oznacza 

akceptację programu. 

[7. Wydanie opinii przez ministra właściwego do spraw gospodarki, po porozumieniu z 

ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, pracy, Skarbu Państwa, 

środowiska oraz Ministrem Obrony Narodowej, następuje w terminie 30 dni od dnia 

złożenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki programu naprawczego, o którym 

mowa w ust. 2.] 

<7. Wydanie opinii przez ministra właściwego do spraw gospodarki, po porozumieniu z 

ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, pracy, środowiska oraz 

Ministrem Obrony Narodowej, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki programu naprawczego, o którym 

mowa w ust. 2.> 

 

Art. 15. 

1. Postępowanie oddłużeniowe prowadzi się na podstawie umowy zawartej przez spółkę 

przemysłowego potencjału obronnego z wierzycielem, sporządzonej zgodnie z ustawą. 

Umowa określa sposób restrukturyzacji finansowej. 

2. Przesłanką postępowania oddłużeniowego jest spełnienie przez spółkę przemysłowego 

potencjału obronnego, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2001 

r., następujących warunków: 

1)   nieprzekroczenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalonego 

przez Radę Dialogu Społecznego na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o 

negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u 

przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. 

zm.); 

2)   niedokonywania darowizn, chyba że dotyczy to nieodpłatnego przekazania obiektów 

majątku nieprodukcyjnego przynoszącego straty lub darowizn z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych; 

3)   nieudzielania poręczeń i gwarancji z wyjątkiem weksli i poręczeń związanych z 

obrotem towarowym z zagranicą, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa celnego; 
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4)   realizowania pozytywnie zaopiniowanego programu naprawczego, o którym mowa w 

art. 14 ust. 2 i 5; 

5)   regulowania, w uzgodnionych z wierzycielami terminach, bieżących zobowiązań z 

tytułu: podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, 

ubezpieczeń społecznych, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, a także z tytułu opłat i kar należnych Narodowemu Funduszowi 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Z dniem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, wstrzymuje się wykonywanie 

zawartych wcześniej i niewykonanych umów, porozumień oraz decyzji dotyczących 

zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 1, a postępowania egzekucyjne zawiesza się do 

dnia zakończenia postępowania oddłużeniowego. 

4. W okresie prowadzenia postępowania oddłużeniowego nie stosuje się przepisów art. 5 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z późn. zm.). 

5. W przypadku gdy spółka przemysłowego potencjału obronnego przez trzy kolejne miesiące 

nie wykona zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, postępowanie 

oddłużeniowe umarza się, a objęte umową zobowiązania stają się wymagalne. 

[6. O umorzeniu postępowania oddłużeniowego decyduje minister właściwy do spraw 

gospodarki, działając w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw Skarbu Państwa, 

finansów publicznych i środowiska.] 

<6. O umorzeniu postępowania oddłużeniowego decyduje minister właściwy do spraw 

gospodarki, działając w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów 

publicznych i środowiska.> 

 

Art. 16. 

Do spółek przemysłowego potencjału obronnego nie stosuje się: 

[1)   przepisów art. 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.);] 

2)   przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 

1322); 

3)   (uchylony) 
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4)   przepisu art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

 

 

 

 

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

NIEKTÓRYMI PODMIOTAMI PRAWNYMI (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099 oraz z 2016 r. poz. 

1202) 

 

Art. 1. 

Ustawa ma zastosowanie do: 

1)   przedsiębiorstw państwowych; 

2)   państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są 

jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8 i 9, oraz nie są szkołami wyższymi; 

[3)   samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie 

są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 4, 6 i 7;] 

<3) samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, 

które nie są jednocześnie spółkami handlowymi;> 

4)    (uchylony); 

5)    (uchylony); 

6)    (uchylony); 

7)    (uchylony); 

8)   agencji państwowych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, w tym agencji 

wykonawczych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

9)   instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o 

instytutach badawczych; 

10)  fundacji, w których dotacja ze środków publicznych przekracza 25% rocznych 

przychodów albo w których mienie pochodzące ze środków publicznych przekracza 25% 

majątku fundacji na koniec roku kalendarzowego i jego wartość przekracza 10% 

przychodów tej fundacji; 

11)  (uchylony); 
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12)  państwowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem organów administracji publicznej i 

organów wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotów, których kierownicy podlegają 

przepisom ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430, z późn. zm.); 

13)  (uchylony); 

14)  (uchylony); 

15)  (uchylony); 

16)  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

Art. 11. 

1. Świadczeniami dodatkowymi, o których mowa w art. 5 ust. 2, są świadczenia z tytułu 

zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i 

osobowe - inne bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i 

ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach. 

[2. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku osobom, o 

których mowa w art. 2 pkt 1-4, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych 

osób.] 

<2. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku osobom, o 

których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 10, nie może przekroczyć dwunastokrotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia 

miesięcznego tych osób.> 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz świadczeń 

dodatkowych, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich przyznawania. 
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USTAWA z dnia 8 września 2000 r. O KOMERCJALIZACJI, RESTRUKTURYZACJI 

I PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO „POLSKIE KOLEJE 

PAŃSTWOWE” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1160, z 2015 r. poz. 200 oraz z 2016 r. poz. 615) 

 

 

[o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie 

Koleje Państwowe"] 

<o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 

Państwowe”> 

 

 

Art. 1. 

Ustawa reguluje zasady i tryb: 

1)   komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", działającego 

na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie 

Koleje Państwowe" (Dz.U. Nr 95, poz. 474, z późn. zm.), zwanego dalej "PKP"; 

[2)   restrukturyzacji spółki akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji PKP, działającej pod 

firmą "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej 

"PKP SA", i jej prywatyzacji.] 

<2) restrukturyzacji spółki akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji PKP, 

działającej pod firmą „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”, z siedzibą 

w Warszawie, zwanej dalej „PKP SA”.> 

 

Art. 2. 

1. Komercjalizacja PKP, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu PKP w spółkę 

akcyjną, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. 

2. PKP SA wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było PKP, bez 

względu na charakter prawny tych stosunków, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

3. Restrukturyzacja PKP SA, w rozumieniu ustawy, obejmuje działania zmieniające strukturę 

przedsiębiorstwa spółki, polegające na: 

1)   utworzeniu przez PKP SA spółek przewozowych, spółki zarządzającej liniami 

kolejowymi oraz innych spółek; 
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2)   gospodarowaniu mieniem, w szczególności poprzez wnoszenie do spółek, sprzedaż, 

oddawanie do odpłatnego korzystania, a także zbywanie mienia zbędnego, w tym 

zasobów mieszkaniowych; 

3)   zmianie poziomu i struktury zatrudnienia; 

4)   zamianie wierzytelności na akcje i udziały PKP SA w spółkach przez nią utworzonych. 

[4. Prywatyzacja PKP SA, w rozumieniu ustawy, polega na zbywaniu należących do Skarbu 

Państwa akcji tej spółki lub obejmowaniu akcji przez osoby trzecie w wyniku podwyższenia 

kapitału akcyjnego spółki. 

5. Prywatyzacji PKP SA dokonuje minister właściwy do spraw transportu.] 

[6. Do prywatyzacji PKP SA stosuje się przepisy działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 216, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.] 

<6. Do zbywania akcji PKP SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. …).> 

7. Do PKP SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 oraz z 2014 r. poz. 265), zwanej dalej "Kodeksem 

spółek handlowych", jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

[Art. 5. 

Minister właściwy do spraw transportu reprezentuje w PKP SA Skarb Państwa.] 

 

[Art. 12. 

W okresie gdy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem PKP SA, zgody ministra właściwego 

do spraw transportu wymaga: 

1)   zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa PKP SA; 

2)   likwidacja PKP SA; 

3)   zastawianie i umarzanie akcji PKP SA; 

4)   podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego PKP SA. 

 

Art. 13. 

PKP SA może być jedynym założycielem spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością.] 
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Art. 15. 

1. PKP SA utworzy spółkę akcyjną do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania 

liniami kolejowymi, działającą pod firmą "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna", 

zwaną dalej "PLK SA". 

2. PLK SA, z dniem wpisu do rejestru handlowego
(14)

, wstępuje w prawa i obowiązki PKP 

SA w zakresie zarządzania liniami kolejowymi, w rozumieniu ustawy, o której mowa w 

art. 14 ust. 2 pkt 2. 

2a. W okresie korzystania przez PLK SA ze środków publicznych do finansowania inwestycji 

infrastrukturalnych akcje tej spółki nie dają prawa do dywidendy. 

3. Zarządzanie liniami kolejowymi PLK SA obejmuje również zadania, o których mowa w 

art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym
(15)

, wykonywane 

przez Straż Ochrony Kolei, wchodzącą w strukturę organizacyjną PLK SA. 

4. PLK SA staje się zarządem kolei, w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 

2. 

4a. PLK SA zarządza liniami kolejowymi oraz pozostałą infrastrukturą kolejową, określoną w 

przepisach ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, z wyłączeniem 

budynków i budowli przeznaczonych do obsługi przewozu osób i rzeczy wraz z zajętymi 

pod nie gruntami. 

4b. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 4a, nie obejmuje budowli położonych na gruntach 

wchodzących w skład linii kolejowych. 

5. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza statut PLK SA oraz jego zmiany. 

6. Walne Zgromadzenie PLK SA powołuje Radę Nadzorczą PLK SA spośród osób 

wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Liczbę członków Rady 

Nadzorczej PLK SA określa statut. 

6a. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PLK SA oraz pracownicy tej spółki, zajmujący 

stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych właściwych w zakresie 

przydzielania tras pociągów lub pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, 

a także ich zastępcy, nie mogą pełnić funkcji w organach, pozostawać w stosunku pracy 

ani świadczyć pracy na podstawie innego stosunku prawnego w PKP SA, spółkach od niej 

zależnych, a także u przewoźników kolejowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 

2003 r. o transporcie kolejowym. 
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6b. Zakaz, o którym mowa w ust. 6a, obowiązuje również w okresie 24 miesięcy od 

zakończenia pełnienia funkcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej PLK SA lub 

ustania zatrudnienia pracowników tej spółki na stanowiskach objętych zakazem. 

[6c. Członkowie Zarządu PLK SA są powoływani przez Radę Nadzorczą PLK SA po 

przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena 

kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu PLK 

SA Do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu 

PLK SA stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.] 

7. (uchylony). 

8. Akcje PLK SA będące własnością PKP SA i Skarbu Państwa nie mogą być zbywane, z 

zastrzeżeniem ust. 8a. 

8a. Akcje PLK SA będące własnością PKP SA mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Skarbu 

Państwa. 

[9. W przypadku prywatyzacji lub likwidacji PKP SA, akcje PLK SA będące własnością PKP 

SA przejmuje Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw 

transportu. W przypadku prywatyzacji PKP SA następuje obniżenie kapitału akcyjnego 

PKP SA poprzez umorzenie liczby akcji o wartości odpowiadającej wartości nominalnej 

akcji PLK SA przejętych przez Skarb Państwa.] 

<9. W przypadku zbycia akcji PKP SA na rzecz podmiotu innego niż Skarb Państwa 

albo likwidacji PKP SA, akcje PLK SA będące własnością PKP SA przejmuje Skarb 

Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów. W przypadku zbycia akcji 

PKP SA na rzecz podmiotu innego niż Skarb Państwa, następuje obniżenie kapitału 

zakładowego PKP SA poprzez umorzenie liczby akcji o wartości odpowiadającej 

wartości nominalnej akcji PLK SA przejętych przez Skarb Państwa.> 

 

Art. 18. 

1. PKP SA nie może bez zgody PLK SA sprzedać lub ustanowić hipoteki na nieruchomości 

stanowiącej linię kolejową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym, i przekazanej PLK SA na podstawie umowy, o której mowa w art. 

17 ust. 6. 

2. PKP SA, PLK SA oraz spółki, o których mowa w art. 14 i 19, a także spółki utworzone 

przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, 
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w których Skarb Państwa, PKP SA lub państwowe osoby prawne posiadają 100% akcji lub 

udziałów, są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw transportu na 

dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 

r. poz. 330, z późn. zm.), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, 

rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych 

składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub 

ich wniesienia jako wkładu do spółki, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia 

przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, obliczoną na podstawie średniego 

kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według stanu z dnia wystąpienia o 

zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2b i 6a. 

[2a. Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 5a ust. 1 ustawy z 

dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224).] 

<2a. Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się art. 38–41 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 

…).> 

2b. Nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 2, czynność prawna: 

1)   PKP SA, na której dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia PKP SA; 

2)   PKP SA, polegająca na zbywaniu budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych 

wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz 

towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, jeżeli odbywa się na zasadach 

określonych w rozdziale 7; 

3)   PLK SA, polegająca na oddaniu, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, do odpłatnego 

korzystania maszyn lub urządzeń przedsiębiorcom wykonującym roboty budowlane na 

rzecz PLK SA. 

2c. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, występują spółki: PKP SA, PLK 

SA lub spółki, o których mowa w art. 14 i 19, a także spółki utworzone przez PKP do dnia, 

w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, w których Skarb 

Państwa, PKP SA lub państwowe osoby prawne posiadają 100% akcji lub udziałów, 

określając: 

1)   przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych 

identyfikujących składniki aktywów trwałych; 
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2)   wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia; 

3)   sposób rozporządzenia; 

4)   podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie; 

5)   uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej. 

2d. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2c, dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające: 

a)  prawo do przedmiotu rozporządzenia, 

b)  wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia, o której mowa w ust. 2c pkt 2: wycenę 

rzeczoznawcy albo oświadczenie wnioskodawcy - jeżeli wartość przedmiotu 

rozporządzenia można ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub notowań 

giełdowych albo jeżeli koszt wyceny przewyższa 20% wartości bilansowej 

przedmiotu rozporządzenia, 

2)   projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie, 

3)   inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku. 

2e. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest wyrażana na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok. 

Zgoda może zostać wydana z zastrzeżeniem warunków. 

3. Nie podlega sprzedaży mienie wchodzące w skład linii kolejowej o państwowym 

znaczeniu, będącej własnością PKP SA, PLK SA lub Skarbu Państwa. 

4. Zgoda, o której mowa w ust. 2, lub odmowa zgody wyrażana jest w drodze decyzji 

administracyjnej. 

[5. O udzielonych zgodach minister właściwy do spraw transportu informuje ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa.] 

6. (uchylony). 

6a. Do dokonywania przez PLK SA albo PKP SA czynności prawnych w trybie art. 9 ust. 3 

pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, polegających na 

nieodpłatnym przejęciu przez właściwą miejscowo jednostkę samorządu terytorialnego lub 

wskazanego przez nią przedsiębiorcę linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej w 

zarządzanie, w celu jej dalszej eksploatacji na okres nie dłuższy niż trzy lata, zgoda 

ministra właściwego do spraw transportu nie jest wymagana. Zgoda ministra właściwego 

do spraw transportu jest wymagana do kolejnej czynności prawnej dotyczącej tego samego 

przedmiotu rozporządzenia. 

7. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 2 i 6a są nieważne. 
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8. PKP SA i PLK SA nie mogą sprzedawać, wnosić do spółek lub oddawać do odpłatnego 

korzystania innym podmiotom budynków mieszkalnych będących ich własnością, z 

zastrzeżeniem przepisów ust. 9 i rozdziału 7. 

9. PKP SA wniesie do PLK SA w formie wkładu niepieniężnego, w uzgodnionych wzajemnie 

terminach i na uzgodnionych warunkach, budynki wraz z zajętymi pod nie gruntami, 

niezbędne do zarządzania infrastrukturą kolejową, eksploatacji i utrzymania infrastruktury 

kolejowej, w których znajdują się lokale mieszkalne, położone na gruntach wchodzących 

w skład linii kolejowej. 

[Art. 18b. 

Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu państwowym zbędne dla działalności PLK SA 

mogą być przez PLK SA albo PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za zgodą ministra 

właściwego do spraw transportu, sprzedawane przedsiębiorcom w trybie określonym w 

przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z zastrzeżeniem 

art. 18a.] 

<Art. 18b. 

Linie kolejowe niebędące liniami o znaczeniu państwowym zbędne dla działalności PLK 

SA mogą być przez PLK SA albo PKP SA w porozumieniu z PLK SA, za zgodą ministra 

właściwego do spraw transportu, sprzedawane przedsiębiorcom, z zastrzeżeniem art. 

18a.> 

 

Art. 20. 

1. Statuty oraz umowy spółek, o których mowa w art. 14 i art. 19, w przypadku gdy PKP SA 

posiada w tych spółkach co najmniej 51% akcji lub udziałów, zatwierdza Walne 

Zgromadzenie PKP SA. 

2. W aktach tworzących spółki, o których mowa w art. 14, 15 i art. 19, PKP SA jest 

zobowiązana wskazać sposób zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu 

poręczenia lub gwarancji, o którym mowa w art. 32 ust. 15, polegający na przewłaszczeniu 

na zabezpieczenie akcji lub udziałów PKP SA w tych spółkach. 

[3. Do zbywania, należących do Skarbu Państwa, PKP SA lub państwowych osób prawnych, 

akcji lub udziałów w spółkach, o których mowa w art. 14 i art. 19, stosuje się przepisy 

działu IV rozdziału 1 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 4.] 

4. Należące do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych akcje lub udziały spółek, o 

których mowa w art. 14 i art. 19, zbywa minister właściwy do spraw transportu lub PKP 
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SA na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do spraw 

transportu. 

5. (uchylony). 

6. Oświadczenia woli składane spółce przez PKP SA wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Przepisów art. 173 § 2
(17)

 i art. 303 § 3
(18)

 Kodeksu spółek 

handlowych nie stosuje się. 

 

[Art. 20a. 

Do zbywania akcji lub udziałów należących do PKP SA w spółkach wykonujących przewozy 

pasażerskie i przewozy towarowe na linii szerokotorowej, wpisanych do rejestru przed dniem 

wpisania do rejestru PKP SA, stosuje się odpowiednio art. 20 ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem art. 

20c. 

Art. 20b. 

W przypadku zbycia akcji lub udziałów spółkom, o których mowa w art. 14, 15 i 19, a także 

spółkom utworzonym przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się wpis PKP SA do rejestru 

przedsiębiorców, nabywanych przez te spółki w celu umorzenia, nie stosuje się przepisów 

ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 6.] 

 

<Art. 20a. 

Do zbywania akcji lub udziałów należących do PKP SA w spółkach wykonujących 

przewozy pasażerskie i przewozy towarowe na linii szerokotorowej, wpisanych do 

rejestru przedsiębiorców przed dniem wpisania do rejestru PKP SA, stosuje się 

odpowiednio art. 20 ust. 4, z zastrzeżeniem art. 20c. 

Art. 20b. 

W przypadku zbycia akcji lub udziałów spółkom, o których mowa w art. 14, art. 15 i 

art. 19, a także spółkom utworzonym przez PKP do dnia, w którym skuteczny stał się 

wpis PKP SA do rejestru przedsiębiorców, nabywanych przez te spółki w celu 

umorzenia, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 20c. 

[Finansowanie kosztów związanych ze zbyciem akcji lub udziałów spółek, o których mowa w 

art. 14 i 19 ustawy, oraz akcji lub udziałów należących do PKP SA w spółkach wykonujących 
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przewozy pasażerskie i przewozy towarowe na linii szerokotorowej wpisanych do rejestru 

przed dniem wpisania do rejestru PKP SA, na zasadach określonych przepisami działu IV 

rozdziału 1 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 6, może odbywać się ze środków:] 

<Finansowanie kosztów związanych ze zbyciem akcji lub udziałów spółek, o których 

mowa w art. 14 i art. 19, oraz akcji lub udziałów należących do PKP SA w spółkach 

wykonujących przewozy pasażerskie i przewozy towarowe na linii szerokotorowej 

wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed dniem wpisania do rejestru PKP SA, może 

odbywać się ze środków:> 

1)   budżetu państwa, w przypadku gdy zbycia dokonuje minister właściwy do spraw 

transportu; 

2)   PKP SA, w przypadku gdy zbycia dokonuje PKP SA na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez ministra właściwego do spraw transportu; 

3)   zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy zagranicznej; 

4)   spółki, której akcje lub udziały są zbywane, na podstawie umowy zawartej pomiędzy tą 

spółką a zbywającym. 

 

Art. 33ba. 

1. Wierzytelności Skarbu Państwa wobec PKP SA z tytułu wykonania umów gwarancji 

podlegają zamianie na akcje PLK SA, przez nabycie przez Skarb Państwa reprezentowany 

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kapitale zakładowym PLK 

SA akcji o wartości nominalnej odpowiadającej wysokości tych wierzytelności. 

2. Na wierzytelności, o których mowa w ust. 1, składają się dokonane przez Skarb Państwa w 

2002 r. wypłaty z tytułu umów gwarancji wraz z odsetkami. 

3. Szczegółowe warunki zamiany wierzytelności, o których mowa w ust. 1, na akcje PLK SA 

określi umowa zawarta między PKP SA a ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, występującym w imieniu Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu. 

[4. Prawa z nabytych przez Skarb Państwa akcji PLK SA wykonuje minister właściwy do 

spraw transportu.] 

Art. 33t. 

1. Wykonanie zobowiązań PKP SA z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 33r ust. 1, wraz 

z odsetkami oraz innymi kosztami z nimi związanymi nastąpi w terminach określonych w 
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umowach, o których mowa w art. 33r ust. 2, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 

2009 r. 

2. Zobowiązania PKP SA z tytułu udzielonych pożyczek, o których mowa w art. 33r ust. 1, 

wraz z odsetkami oraz innymi kosztami z nimi związanymi mogą być również 

uregulowane poprzez przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa: 

1)   wszystkich udziałów PKP SA w PKP PR; 

2)   w pozostałej części odpowiedniej ilości akcji PKP SA w PLK SA. 

3. Warunkiem wykonania zobowiązań w sposób, o którym mowa w ust. 2, jest: 

1)   wykonanie w terminie określonym w umowie zawartej w 2008 r., o której mowa w art. 

33r ust. 2, czynności niezbędnych do przeprowadzenia przed objęciem przez samorządy 

województw udziałów w kapitale zakładowym PKP PR, wskazanych w tej umowie; 

2)   spłata pożyczki, o której mowa w art. 33r ust. 1 pkt 1, poprzez przeniesienie na rzecz 

Skarbu Państwa udziałów PKP PR lub akcji PLK SA. 

4. Przeniesienie udziałów lub akcji, o których mowa w ust. 2, nastąpi na podstawie umów 

zawartych pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych a PKP SA. 

5. Wykonanie zobowiązań PKP SA w sposób, o którym mowa w ust. 2, nastąpi według 

wartości nominalnej udziałów lub akcji. 

[6. Prawa i obowiązki z udziałów i akcji objętych przez Skarb Państwa wykonuje minister 

właściwy do spraw transportu.] 

7. Z dniem wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, zobowiązania PKP SA 

związane z pożyczkami wygasają. 

 

Art. 40. 

1. Jeżeli w PKP SA ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa, zbycie składników 

aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. PKP SA może zbyć składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w 

przypadku gdy: 

1)   nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, a przedmiotem 

zbycia są nieruchomości przeznaczone na cele publiczne w planie zagospodarowania 

przestrzennego lub w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1551064&full=1


- 144 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   nabywcą jest właściwa miejscowo gmina, a przedmiotem zbycia są urządzenia 

infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami wraz z zajętymi pod nie gruntami, jeżeli urządzenia te 

nie mogą być odrębnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego; 

3)   przedmiotem zbycia jest składnik aktywów trwałych, którego wartość rynkowa nie 

przekracza równowartości w złotych kwoty 5.000 euro, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4)   przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w 

użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, 

jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, której wartość 

rynkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 15.000 euro; 

[5)   zbycie akcji albo udziałów następuje na zasadach określonych w art. 20 ust. 3 i 4 oraz 

art. 20a ustawy;] 

<5) zbycie akcji albo udziałów następuje na zasadach określonych w art. 20 ust. 4 

oraz art. 20a ustawy;> 

6)   przedmiotem zbycia są akcje albo udziały w spółkach innych niż określone w art. 14, 

art. 19 i art. 20a ustawy, a także inne składniki finansowych aktywów trwałych albo 

licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, jeżeli odmienny niż przetarg 

tryb zbycia określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut PKP SA; 

7)   zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą 

walnego zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów; 

8)   przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych następuje w zamian za 

wygaśnięcie zaległości podatkowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

3. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

organizowania przez PKP SA przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych, w 

tym: 

1)   sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i dane, które powinny być zamieszczone w 

ogłoszeniu, 

2)   wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta, 

3)   termin składania ofert oraz zakończenia przetargu, 

4)   sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu, 

5)   warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu lub obniżenie ceny, 
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6)   tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowań po odstąpieniu od przetargu 

- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa. 

4. W uzasadnionych przypadkach, kierując się interesem spółki, PKP SA może dokonać 

zbycia środków, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 1. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1578 i 1579) 

 

Art. 201. 

§ 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. 

§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 

§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. 

§ 4. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa 

spółki stanowi inaczej. 

<§ 5. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać wymagania jakie powinni 

spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.> 

 

<Art. 201
1
. 

§ 1. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać, że członek zarządu jest 

powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, uchwała wspólników lub umowa spółki może 

także określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania 

kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.> 

 

<Art. 228
1
. 

Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać zasady postępowania w zakresie 

rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności 

prawnych.> 
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Art. 368. 

§ 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. 

§ 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 

§ 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. 

§ 4. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi 

inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także 

przez walne zgromadzenie. 

<§ 5. Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać wymagania, jakie 

powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu.> 

 

<Art. 368
1
. 

§ 1. Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać, że członek zarządu 

jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania 

kwalifikacyjnego. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, uchwała walnego zgromadzenia lub statut 

spółki może także określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania 

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.> 

 

<Art. 393
1
. 

Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać zasady postępowania w 

zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych 

czynności prawnych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. poz. 1098 oraz 

z 2002 r. poz. 330) 

 

[Art. 4. 

Komercjalizacja i prywatyzacja PRS następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie 

z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. 

U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, 
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poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 

1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, 

Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703 i Nr 84, poz. 948), chyba że niniejsza ustawa stanowi 

inaczej.] 

<Art. 4. 

1. Zbycie należących do Skarbu Państwa akcji PRS SA następuje na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. poz. … ), chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej. 

2. Do zbycia akcji PRS SA stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 

1174 i …).> 

[Art. 7. 

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zbywa do 51% akcji PRS SA.  

2. Pierwszą ofertę minister właściwy do spraw Skarbu Państwa skieruje imiennie do 

zakładów ubezpieczeń, banków oraz przedsiębiorców, których dotyczy działalność PRS SA. 

3. Przed zbyciem akcji, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się analizę dotyczącą 

ustalenia rodzaju powiązań PRS SA z podmiotami, o których mowa w ust. 2. 

4. Do zlecania, opracowania, odbioru i finansowania analizy, o której mowa w ust. 3, stosuje 

się przepisy art. 32 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 4.] 

 

[Art. 8. 

1. Zbycie akcji podmiotom, o których mowa w art. 7, do których skierowana została pierwsza 

oferta, następuje po cenie nieprzekraczającej 1/5 ich wartości nominalnej. 

2. (skreślony). 

3. Zbycie akcji, o których mowa w art. 7, następuje nie później niż w terminie 12 miesięcy od 

dnia komercjalizacji PRS.] 

 

Art. 16. 

1. Akcje PRS SA są imienne. 

[2. PRS SA emituje akcje w liczbie umożliwiającej ich nabycie przez podmioty, o których 

mowa w art. 7.] 

3. Akcjonariusz PRS SA, z wyjątkiem Skarbu Państwa, jest uprawniony do wykonywania nie 

więcej niż 3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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4. Zbycie akcji PRS SA następuje po cenie ich nabycia i wymaga zgody PRS SA. [Nie 

dotyczy to akcji zbywanych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w 

pierwszej ofercie, o której mowa w art. 7.] 

[5. Pracownicy, którzy nabyli akcje nieodpłatnie, na zasadach określonych w ustawie, o 

której mowa w art. 4, mogą je zbyć po cenie nominalnej. Prawo pierwokupu akcji 

przysługuje PRS SA.] 

<5. Pracownicy, którzy nabyli akcje nieodpłatnie, na zasadach określonych w ustawie, o 

której mowa w art. 4 ust. 2, mogą je zbyć po cenie nominalnej. Prawo pierwokupu 

akcji przysługuje PRS SA.> 

6. Podwyższenie kapitału akcyjnego PRS SA może nastąpić także ze środków 

zakumulowanych w kapitale zapasowym. 

 

Art. 18. 

[1. Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszej, składa się z 7 członków. Członków Rady 

Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi 2 

członków delegowanych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, 2 członków 

delegowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz 2 członków 

delegowanych przez pracowników PRS SA.] 

<1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, w tym 2 członków delegowanych przez 

pracowników PRS SA.> 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1)   wnioskowanie o powołanie i odwołanie członków Zarządu, 

2)   opiniowanie kierunków rozwoju spółki, 

3)   opiniowanie projektów inwestycji spółki, 

4)   wyrażanie zgody w sprawie zakładania i likwidowania stałych oddziałów, filii i 

przedstawicielstw oraz spółek, o których mowa w art. 15, 

5)   opiniowanie wieloletnich umów o współpracy. 

3. Funkcjonowanie i szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa statut. 
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USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. O UTWORZENIU POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) 

 

Art. 13. 

1. Rada liczy od 4 do 11 członków. 

2. Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego i pozostałych członków Rady powołuje, z 

zastrzeżeniem ust. 3-6, oraz odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki spośród 

osób, które: 

[1)   spełniają warunki określone w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych, dotyczące kandydatów na członków rad nadzorczych 

spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz] 

2)   posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji programów z zakresu, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, 

powołuje 2 członków Rady; we wniosku minister właściwy do spraw pracy uwzględnia 

kandydata spośród osób zgłoszonych przez organizacje pracodawców, reprezentatywne w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, powołuje 1 członka Rady. 

4a. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego, powołuje 1 członka Rady. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ogólnopolskich organizacji 

zrzeszających organizacje przedsiębiorców, działających na podstawie: 

1)   ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 i 1782 oraz z 

2016 r. poz. 64), 

2)   ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców 

(Dz. U. poz. 194 oraz z 1997 r. poz. 769 i 770), 

3)   ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. poz. 710 oraz 

z 2014 r. poz. 1662), 

powołuje 3 członków Rady. 
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6. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek współprzewodniczącego Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego reprezentującego samorząd terytorialny, 

któremu kandydata zgłaszają marszałkowie województw, powołuje 1 członka Rady. 

7. Do wniosków, o których mowa w ust. 3-6, powinny być dołączone kopie dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków określonych w ust. 2. 

8. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem powołania Przewodniczącego Rady i 

co najmniej 3 członków Rady. 

9. Do wynagrodzeń członków Rady stosuje się odpowiednio przepisy o wynagrodzeniach 

członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. 

10. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Prezes. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. – PRAWO ATOMOWE (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 

późn. zm.) 

 

[Art. 122. 

Do Zakładu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.).] 

<Art. 122. 

Do Zakładu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 

i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …).> 

 

[Art. 129. 

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, może wyposażyć Zakład w mienie inne niż określone w art. 128.] 

<Art. 129. 

Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, może wyposażyć Zakład w mienie inne niż określone w art. 128.> 
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USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 

831, 903, 1250, 1427 i 1933) 

 

Art. 193. 

1. Pozwolenie wygasa: 

1)   po upływie czasu, na jaki zostało wydane; 

2)  jeżeli podmiot przestał być prowadzącym instalację w rozumieniu ustawy, lub z innych 

powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe; 

3)   na wniosek prowadzącego instalację; 

4)   jeżeli prowadzący instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w 

terminie dwóch lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne; 

5)   jeżeli prowadzący instalację nie prowadził działalności objętej pozwoleniem przez dwa 

lata; 

6)   w przypadku, o którym mowa w art. 229 ust. 5; 

7)   w przypadku wstrzymania użytkowania składowiska na czas dłuższy niż rok; 

8)   w przypadku wstrzymania termicznego przekształcania odpadów na czas dłuższy niż 

rok. 

1a. (uchylony). 

1b. W przypadku, o którym mowa w art. 191a, pozwolenie wygasa, jeżeli prowadzący 

instalację nie rozpoczął działalności objętej pozwoleniem w terminie dwóch lat od 

określonego w pozwoleniu dnia, od którego jest dopuszczalna emisja. 

2. Pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenie wodnoprawne na 

pobór wód wygasają w części dotyczącej instalacji wymagającej pozwolenia 

zintegrowanego z chwilą upływu terminu, w którym prowadzący instalację powinien 

uzyskać pozwolenie zintegrowane, chyba że prowadzący instalację uzyskał pozwolenie 

zintegrowane przed tym terminem. 

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie 

pozwolenia, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8. 

4. (uchylony). 

[5. Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przejęcie praw i obowiązków, o którym mowa w 

art. 189, albo przejęcie na podstawie innych przepisów, praw i obowiązków wynikających 

z decyzji, w tym w szczególności przepisów tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. - 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), w przypadku łączenia, 
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podziału lub przekształcania spółek handlowych, albo przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978).] 

<5. Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przejęcie praw i obowiązków, o którym 

mowa w art. 189, albo przejęcie na podstawie innych przepisów, praw i obowiązków 

wynikających z decyzji, w tym w szczególności przepisów tytułu IV ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 i 1579), w 

przypadku łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, albo przepisów 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …).> 

 

Art. 411a. 

1. Narodowy Fundusz może nabywać udziały lub akcje w spółkach, jeżeli statutowym lub 

ustawowym przedmiotem działalności tych spółek jest ochrona środowiska i gospodarka 

wodna. 

2. Narodowy Fundusz może obejmować udziały lub akcje w spółkach innych niż określone w 

ust. 1 wyłącznie w zamian za nieściągalne wierzytelności wynikające z umów zawartych z 

tym Funduszem. 

[3. Objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub zbycie 

obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez Narodowy 

Fundusz wymaga zgody ministra właściwego do spraw środowiska.] 

<3. Objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub 

zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez 

Narodowy Fundusz wymaga zgody ministra właściwego do spraw środowiska. 

Przepisu art. 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. poz. ...) nie stosuje się.> 

4. Zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbycie obligacji, których emitentem jest 

podmiot inny niż Skarb Państwa, przez wojewódzki fundusz wymaga zgody zarządu 

województwa. 

5. Zarząd Narodowego Funduszu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska, 

raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, informację o posiadanych udziałach, 

akcjach i obligacjach. 
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6. Zarządy wojewódzkich funduszy przedstawiają zarządom województw oraz ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska, raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca, 

informację o posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. O PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI TECHNICZNEJ 

ORAZ FINANSOWANIU SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1716) 

 

Art. 5. 

1. Realizację programu powierza się Ministrowi Obrony Narodowej. W trakcie realizacji 

programu Minister Obrony Narodowej zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego do 

spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw nauki, w zakresie zadań, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1. 

2. W celu realizacji programu: 

1)   mogą być zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje się przepisu art. 46 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 

późn. zm.) i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.); 

[2)   nie stosuje się art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

w zakresie konieczności uzgadniania z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa 

decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych, w przypadku gdy 

mienie to jest przekazywane między jednostkami budżetowymi Ministerstwa Obrony 

Narodowej.] 

<2)  nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych w zakresie konieczności uzgadniania z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych decyzji o przeznaczeniu mienia 

likwidowanych jednostek budżetowych, w przypadku gdy mienie to jest 

przekazywane między jednostkami budżetowymi Ministerstwa Obrony 

Narodowej.> 
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[3. Minister Obrony Narodowej, po upływie każdego roku realizacji programu, przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informację z realizacji decyzji o 

przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony 

Narodowej.] 

<3. Minister Obrony Narodowej, po upływie każdego roku realizacji programu, 

przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację z 

realizacji decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych 

Ministerstwa Obrony Narodowej.> 

4. Rada Ministrów sprawuje nadzór nad realizacją programu, składając Sejmowi w okresach 

dwuletnich stosowną informację o wykonaniu programu, razem z kierunkami przebudowy 

i modernizacji Sił Zbrojnych na kolejny okres planistyczny, o których mowa w art. 2 

ust. 2. 

 

Art. 6. 

1. Źródłami finansowania programu są: 

1)   budżet państwa; 

2)   środki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11; 

[3)   przychody z prywatyzacji przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w 

art. 12.] 

<3) przychody ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału 

obronnego, o których mowa w art. 12.> 

2. (uchylony) 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 

i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250) 

 

Art. 14. 

1. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela tych wód. 

1a. Przez grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi oraz morskimi wodami 

wewnętrznymi rozumie się grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz 

innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu. 
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2. Grunty pokryte płynącymi wodami powierzchniowymi nie podlegają obrotowi 

cywilnoprawnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. 

3. Gospodarowanie gruntami, o których mowa w ust. 2, wykonują odpowiednio organy oraz 

jednostki, o których mowa w art. 11 ust. 1. 

4. Gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność 

Skarbu Państwa, wykonują: właściwy miejscowo starosta, realizujący zadanie z zakresu 

administracji rządowej, lub odpowiednio organy oraz jednostki, o których mowa w art. 11 

ust. 1, lub jednostki, którym to mienie zostało powierzone. 

[5. Prawo do zbywania gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi, 

stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przysługuje ministrowi właściwemu do spraw 

Skarbu Państwa, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na 

zbycie gruntu pod wodą stojącą.] 

<5. Prawo do zbywania gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi 

stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przysługuje ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki wodnej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. O FUNDACJI – ZAKŁADY KÓRNICKIE (Dz. U. 

poz. 1451) 

 

Art. 10. 

1. Organami Zakładów są: 

1)   Rada Kuratorów, 

2)   Zarząd. 

2. Rada Kuratorów powoływana jest na 5 lat i składa się z przedstawicieli: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

2)   Prymasa Polski, 

3)   ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 

4)   ministra właściwego do spraw rolnictwa, 

[5)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,] 

6)   Wojewody Wielkopolskiego, 

7)   burmistrza miasta Kórnika, 
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8)   burmistrza miasta Środy Wielkopolskiej, 

9)   Polskiej Akademii Nauk, 

10)  Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. – PRAWO DEWIZOWE (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 

r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1893) 

 

Art. 3. 

1. Dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone, z zastrzeżeniem ograniczeń: 

1)   określonych w art. 9, w zakresie których nie udzielono zezwoleń dewizowych, o 

których mowa w art. 5; 

2)   wprowadzonych na podstawie art. 10. 

2. Ograniczeń określonych w art. 9 oraz wprowadzonych na podstawie art. 10 nie stosuje się 

do obrotu dewizowego, o ile jedną z jego stron jest: 

[1)   Skarb Państwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra właściwego 

do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych lub ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa;] 

<1) Skarb Państwa, w zakresie, w jakim jest reprezentowany przez ministra 

właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych;> 

2)   Narodowy Bank Polski; 

3)   organ władzy publicznej podejmujący czynności w postępowaniu karnym, cywilnym 

lub administracyjnym, w tym zabezpieczającym lub egzekucyjnym. 

3. Ograniczeń określonych w art. 9 nie stosuje się do obrotu dewizowego dokonywanego z 

udziałem banków, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, biur usług 

płatniczych lub innych podmiotów mających siedzibę w kraju, w zakresie działalności 

podlegającej nadzorom: bankowemu, ubezpieczeniowemu, emerytalnemu, nad 

instytucjami płatniczymi, instytucjami pieniądza elektronicznego, biurami usług 

płatniczych lub nad rynkiem kapitałowym, prowadzonej przez te podmioty na rachunek 

własny lub rachunek osób trzecich uprawnionych na podstawie ustawy lub zezwolenia 

dewizowego do dokonania obrotu dewizowego podlegającego tym ograniczeniom. 
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4. Swoboda obrotu dewizowego z zagranicą wynikająca z ustawy nie narusza ograniczeń w 

jego dokonywaniu wynikających z innych ustaw. 

5. Dokonywanie obrotu dewizowego odbywa się z uwzględnieniem obowiązków określonych 

w ustawie, o ile z przepisów wydanych na jej podstawie, zezwolenia dewizowego lub 

przepisów dotyczących organów lub podmiotów wymienionych w ust. 2 i 3 nie wynikają 

odrębne obowiązki. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. O RESTRUKTURYZACJI NIEKTÓRYCH 

NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH OD PRZEDSIĘBIORCÓW (Dz. U. poz. 1287, z 

późn. zm.) 

 

Art. 18. 

1. Organ restrukturyzacyjny, w terminie 45 dni od dnia wszczęcia postępowania 

restrukturyzacyjnego, wydaje decyzję o warunkach restrukturyzacji, jeżeli z analizy 

wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i 

danych określonych w art. 13, wynika, że zamierzone działania prowadzić będą do 

przeciwdziałania zjawiskom, o których mowa w art. 1 ust. 2. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ restrukturyzacyjny ustala: 

  1)   ogólną kwotę należności objętych restrukturyzacją pozostających w jego właściwości, 

podając również rodzaj i wysokość poszczególnych należności oraz okres, którego 

należność dotyczy; 

  2)   wysokość opłaty restrukturyzacyjnej; 

  3)   warunki spłaty należności, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 6 ust. 1 pkt 

2 lit. b i c; 

  4)   zasady regulowania należności podlegających spłacie oraz opłaty restrukturyzacyjnej, o 

ile organ restrukturyzacyjny uzna to za konieczne. 

[3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie celowości lub podstawy 

restrukturyzacji należności od przedsiębiorców objętych programami 

restrukturyzacyjnymi, organ restrukturyzacyjny, w terminie 20 dni od dnia otrzymania 

wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentów i danych 
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określonych w art. 13, może zwrócić się z wnioskiem do ministra właściwego: ze względu 

na rodzaj należności, do spraw finansów publicznych, zabezpieczenia społecznego, 

gospodarki, Skarbu Państwa albo środowiska - o opinię.] 

<3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie celowości lub podstawy 

restrukturyzacji należności od przedsiębiorców objętych programami 

restrukturyzacyjnymi, organ restrukturyzacyjny, w terminie 20 dni od dnia 

otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 12 ust. 1, oraz dołączonych do niego 

dokumentów i danych określonych w art. 13, może zwrócić się z wnioskiem do 

ministra właściwego: ze względu na rodzaj należności, do spraw finansów 

publicznych, zabezpieczenia społecznego, gospodarki albo środowiska – o opinię.> 

4. Właściwy minister, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 

3, wydaje opinię, w formie postanowienia; wyłącznie w przypadku opinii negatywnej, 

opinia ministra nie wiąże organu restrukturyzacyjnego. 

5. W przypadku uzyskania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 4, organ 

restrukturyzacyjny może w decyzji o warunkach restrukturyzacji ustalić warunki 

konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę przed wydaniem decyzji o zakończeniu 

postępowania restrukturyzacyjnego, o której mowa w art. 21 ust. 1. 

6. Terminy, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, nie mogą być przedłużone. 

7. Jeżeli z analizy danych wymienionych w ust. 1 wynika, że zamierzone działania 

przedsiębiorcy nie rokują powodzenia w przeciwdziałaniu zjawiskom, o których mowa w 

art. 1 ust. 2, organ restrukturyzacyjny wydaje decyzję o umorzeniu wszczętego 

postępowania restrukturyzacyjnego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. O FUNDUSZU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

I FUNDUSZU REZERWOWYM (Dz. U. poz. 1672 oraz z 2013 r. poz. 1646) 

 

[Art. 7. 

1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w imieniu 

Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, przekazać 

nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje i udziały w spółkach stanowiące 
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własność Skarbu Państwa, z uwzględnieniem zaakceptowanego przez Radę Ministrów 

zakresu dofinansowania zadań ze środków Funduszu oraz wartości tych akcji i udziałów. 

2. Akcje i udziały Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego 

zbywa w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, Skarbu 

Państwa oraz transportu. 

3. O zbyciu akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego 

zawiadamia ministrów właściwych do spraw finansów publicznych, Skarbu Państwa oraz 

transportu. 

4. Do przekazania akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, oraz do ich zbywania nie stosuje 

się przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i art. 18 ust. 1 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i 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 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253).] 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O POMOCY PUBLICZNEJ DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA RYNKU PRACY (Dz. U. 

poz. 1800, z późn. zm.) 

 

Art. 34. 

1. Przeniesienie własności, o którym mowa w art. 33, może dotyczyć składników majątku, 

które nie są i nie będą wykorzystywane w działalności gospodarczej przedsiębiorcy i są 

zbędne dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia postępowania 

restrukturyzacyjnego zgodnie z planem restrukturyzacji. 

[2. Przeniesienie własności składników majątku następuje w drodze umowy zawartej między 

przedsiębiorcą i Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa, w terminie określonym w decyzji o restrukturyzacji.] 

<2. Przeniesienie własności składników majątku następuje w drodze umowy zawartej 

między przedsiębiorcą i Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, w terminie określonym w decyzji o 

restrukturyzacji.> 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a18:ver=1&full=1
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3. Wartość przeniesionych składników majątku przez przedsiębiorcę na rzecz Skarbu Państwa 

na podstawie ustawy stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

[Art. 59. 

Agencja przedstawia co 6 miesięcy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz 

ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa rozliczenie kosztów realizacji zadań 

określonych w ustawie według źródeł ich pokrycia określonych w art. 58.] 

<Art. 59. 

Agencja przedstawia co 6 miesięcy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

rozliczenie kosztów realizacji zadań określonych w ustawie według źródeł ich pokrycia 

określonych w art. 58.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ 

KONCESYJNYCH OPERATORÓW STACJONARNYCH PUBLICZNYCH SIECI 

TELEFONICZNYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 1414) 

 

Art. 11. 

1. Zobowiązanie operatora, będącego spółką kapitałową, z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub 

opłaty prolongacyjnej wygasa w przypadku objęcia przez Skarb Państwa udziałów albo 

akcji w podwyższonym kapitale zakładowym operatora albo jego podmiotu dominującego, 

na zasadach określonych w ustawie. 

2. Objęcie udziałów albo akcji, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek operatora albo 

jego podmiotu dominującego, składany na ręce ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, do którego powinny być załączone następujące dokumenty: 

1)   uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia operatora albo jego 

podmiotu dominującego, podjęta w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 15 września 

2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), o 

bezwarunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego wnioskodawcy o kwotę 

odpowiadającą kwocie podwyższenia, w drodze utworzenia nowych udziałów albo akcji 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823&full=1
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zaoferowanych Skarbowi Państwa w trybie określonym w niniejszej ustawie w zamian 

za wierzytelność z tytułu rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej; 

2)   oświadczenie operatora albo jego podmiotu dominującego, że w dniu składania 

wniosku nie istnieją podstawy do ogłoszenia jego upadłości, jak również nie są mu 

znane okoliczności, które mogą doprowadzić do wystąpienia podstaw do ogłoszenia 

upadłości w najbliższej przyszłości; 

3)   raport biegłego rewidenta z badania, o którym mowa w art. 12 ust. 6. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zażądać przedstawienia przez 

wnioskodawcę dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących sytuacji finansowej 

wnioskodawcy, jeżeli na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku nie będzie 

możliwe stwierdzenie prawdziwości i rzetelności oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2. 

[4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w terminie jednego miesiąca od dnia 

otrzymania wniosku albo złożenia dodatkowych dokumentów lub informacji w przypadku, 

o którym mowa w ust. 3, przekazuje zaakceptowany przez siebie wniosek ministrowi 

właściwemu do spraw Skarbu Państwa albo informuje wnioskodawcę o nieuwzględnieniu 

wniosku. 

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji wniosku, o którym 

mowa w ust. 2, składa oświadczenie woli o objęciu zaoferowanych Skarbowi Państwa 

udziałów albo akcji.] 

<4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w terminie jednego miesiąca od dnia 

otrzymania wniosku albo złożenia dodatkowych dokumentów lub informacji 

w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przekazuje zaakceptowany przez siebie 

wniosek Prezesowi Rady Ministrów albo informuje wnioskodawcę o 

nieuwzględnieniu wniosku. 

5. Prezes Rady Ministrów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaakceptowanego 

przez ministra właściwego do spraw informatyzacji wniosku, o którym mowa w ust. 

2, składa oświadczenie woli o objęciu zaoferowanych Skarbowi Państwa udziałów 

albo akcji.> 

6. W przypadku objęcia przez Skarb Państwa udziałów albo akcji zgodnie z ust. 5, 

zobowiązanie operatora do uiszczenia rat opłaty koncesyjnej lub opłaty prolongacyjnej 

objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wygasa z chwilą uprawomocnienia się 
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postanowienia sądu rejestrowego o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia 

kapitału zakładowego wnioskodawcy na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 2 pkt 1. 

7. Od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, do dnia uprawomocnienia się 

postanowienia sądu rejestrowego o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia 

kapitału zakładowego operatora albo jego podmiotu dominującego, albo do dnia upływu 

terminu, o którym mowa w ust. 5, lecz nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia złożenia 

wniosku, zawieszeniu ulega bieg terminów płatności rat opłaty koncesyjnej lub opłaty 

prolongacyjnej, której dotyczy wniosek. 

8. W przypadku objęcia przez Skarb Państwa udziałów albo akcji zgodnie z ust. 5, nie stosuje 

się przepisów art. 312 ustawy - Kodeks spółek handlowych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

z późn. zm.) 

 

Art. 20. 

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli 

osobistych. 

2. Wniosek mogą zgłosić również: 

1)   w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki 

komandytowo-akcyjnej - każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia 

za zobowiązania spółki; 

2)  w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - każdy, kto 

na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw 

dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami; 

3)   w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego - także organ założycielski; 

[4)   w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - także minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa;] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a312&full=1
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<4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także pełnomocnik 

Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do 

wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa;> 

5)   w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki 

komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji - każdy z 

likwidatorów; 

6)   w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - kurator 

ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.); 

7)   w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości 

przekraczającej 100 000 euro - organ udzielający pomocy; 

8)   w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd 

przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu 

postępowania cywilnego - zarządca ustanowiony w tym postępowaniu. 

 

Art. 26. 

1. Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o 

ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik. 

[2. O złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo 

jednoosobowej spółki Skarbu Państwa sąd niezwłocznie zawiadamia odpowiednio organ 

założycielski albo ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który w terminie dwóch 

tygodni może złożyć sądowi opinię w sprawie.] 

<2. O złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo 

jednoosobowej spółki Skarbu Państwa sąd niezwłocznie zawiadamia odpowiednio 

organ założycielski albo pełnomocnika Rządu, państwową osobę prawną, organ lub 

inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do 

Skarbu Państwa, które w terminie dwóch tygodni mogą złożyć sądowi opinię w 

sprawie.> 

Art. 30. 

[1. Sąd może w razie potrzeby wysłuchać dłużnika oraz wierzyciela będącego wnioskodawcą, 

a w sprawie upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu 

Państwa także odpowiednio organ założycielski albo przedstawiciela ministra właściwego 

do spraw Skarbu Państwa.] 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1532976:part=a26u1:ver=2&full=1
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<1. Sąd może w razie potrzeby wysłuchać dłużnika oraz wierzyciela będącego 

wnioskodawcą, a w sprawie upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo 

jednoosobowej spółki Skarbu Państwa także odpowiednio organ założycielski albo 

przedstawiciela pełnomocnika Rządu, państwowej osoby prawnej, organu lub innej 

jednostki uprawnionej do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do 

Skarbu Państwa.> 

2. Sąd wysłuchuje dłużnika z zachowaniem przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o 

przesłuchaniu stron, po odebraniu od niego przyrzeczenia. 

3. Gdyby wysłuchanie, o którym mowa w ust. 2, było niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, 

sąd może zażądać od dłużnika złożenia wyjaśnień na piśmie z podpisem notarialnie 

poświadczonym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. 

Wyjaśnienia te są dowodem w sprawie. 

4. Do wysłuchania innych osób stosuje się przepis art. 217. 

 

Art. 53. 

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obwieszcza się. 

[2. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości doręcza się syndykowi po uprzednim 

powiadomieniu go o ogłoszeniu upadłości, upadłemu albo jego spadkobiercy oraz 

wierzycielowi, który żądał ogłoszenia upadłości. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa 

doręcza się także odpowiednio organowi założycielskiemu albo ministrowi właściwemu do 

spraw Skarbu Państwa. Powiadomienie syndyka następuje w dniu ogłoszenia upadłości i 

dokonuje się go przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną.] 

<2. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości doręcza się syndykowi po 

uprzednim powiadomieniu go o ogłoszeniu upadłości, upadłemu albo jego 

spadkobiercy oraz wierzycielowi, który żądał ogłoszenia upadłości. Postanowienie w 

przedmiocie ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej 

spółki Skarbu Państwa doręcza się także odpowiednio organowi założycielskiemu 

albo pełnomocnikowi Rządu, państwowej osobie prawnej, organu lub innej jednostce 

uprawnionej do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu 

Państwa. Powiadomienie syndyka następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje 
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się go przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną.> 

3. Jeżeli upadły jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa 

członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w 

rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4, lub niebędącym uczestnikiem 

podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy, postanowienie 

o ogłoszeniu upadłości doręcza się także Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, po 

uprzednim powiadomieniu go o godzinie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. 

4. Jeżeli upadły jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowienie o 

ogłoszeniu upadłości doręcza się także Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego. 

5. O ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę skarbową i właściwy oddział 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące 

postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu. Powiadomienie organów egzekucyjnych 

następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub 

pocztę elektroniczną. 

6. Jeżeli upadły jest operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcą publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), o ogłoszeniu 

upadłości powiadamia się Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Powiadomienie 

następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków 

bezpośredniego przekazu informacji, takich jak telefon, faks, poczta elektroniczna. 

 

Art. 427. 

1. Przed ogłoszeniem upadłości banku, sąd wysłuchuje co do podstaw ogłoszenia upadłości 

oraz co do osoby syndyka: 

1)   przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego; 

1a)   przedstawiciela Bankowego Funduszu Gwarancyjnego; 

2)   prezesa oraz innych członków ostatniego zarządu albo zarządu komisarycznego, albo 

likwidatora banku, którego dotyczy wniosek. 
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[1a.  W przypadku postępowania dotyczącego upadłości banku państwowego lub banku 

będącego podmiotem zależnym od Skarbu Państwa sąd wysłuchuje także przedstawiciela 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.] 

<1a. W przypadku postępowania dotyczącego upadłości banku będącego podmiotem 

zależnym od Skarbu Państwa, sąd wysłuchuje również przedstawiciela organu lub 

podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do 

Skarbu Państwa.> 

2. Sąd może odstąpić od wysłuchania prezesa oraz innych członków zarządu banku, jeżeli ich 

wysłuchanie spowodowałoby zwłokę w rozpoznaniu sprawy. 

3. Syndykiem może być także inny bank. 

4. (uchylony). 

 

 

 

 

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

2016 r. poz. 1787) 

 

Art. 8. 

[1. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych 

spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.] 

<1. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych 

spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.> 

1a. Rada Nadzorcza jest zdolna do realizacji swoich zadań i podejmowania uchwał, jeżeli 

liczba jej członków wynosi nie mniej niż 8 osób. 

[1b. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 12, w terminie 30 

dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 12 osób.] 

<1b. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 11, 

w terminie 30 dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 11 osób.> 

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata. 

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na 

wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Pozostałych członków Rady 

Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwych 
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ministrów, o których mowa w ust. 4. Członek Rady Nadzorczej nie może być członkiem 

Zarządu. 

4. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

1)   trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki; 

2)   dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

3)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych; 

4)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

[5)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;] 

6)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

7)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu; 

8)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii. 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, wskutek śmierci, 

rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji 

Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres do końca kadencji Rady 

Nadzorczej. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Po upływie kadencji Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do 

pełnienia swoich obowiązków do dnia powołania nowej Rady Nadzorczej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585, 1159 i 1579) 

 

Art. 3a. 

1. Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu udziałów i 

akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbywania: 

1)    akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.); 

2)   udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej[.] <;> 
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<3) udziałów i akcji przez Skarb Państwa.> 

3. Agencji przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest 

właścicielem nieruchomości rolnej, przysługuje prawo przeglądania ksiąg i dokumentów 

spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań nieujętych w 

księgach i dokumentach. Uzyskane przez Agencję informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.). 

4. Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 

ust. 8, 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu co do 

nieruchomości. 

 

Art. 4. 

1.  Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku: 

1)   zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub 

2)   jednostronnej czynności prawnej, lub 

3)   orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu 

egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub 

4)   innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w szczególności: 

a)  zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, 

którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub gospodarstwo rolne, 

b)  podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek handlowych 

- Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej 

nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości 

rynkowej. 

2. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści czynności 

prawnej, orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu 

egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, 

równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściciel nieruchomości rolnej w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia Agencji o nabyciu tej nieruchomości może 

wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości 

rolnej nabywanej przez Agencję. Sąd określa równowartość pieniężną wartości rynkowej 
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nabywanej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści czynności 

prawnej rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 3 ust. 8 i 9. 

4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje: 

1)   jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie 

gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 

ust. 1 pkt 2; 

2)  jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje: 

a)  za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo za zgodą, o której mowa w art. 29a ust. 

3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub 

b)  przez osobę bliską zbywcy, 

c)  w wyniku dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika 

indywidualnego, 

d)  przez rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego; 

3)   jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z 

następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.); 

4)   
(25)

 jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje między osobami 

prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d, tego samego kościoła lub 

związku wyznaniowego. 

5.  Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu, z tym 

że: 

1)   zawiadomienia dokonuje: 

a)  nabywca - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

b)  sąd, organ administracji publicznej lub organ egzekucyjny - w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, 

c)  nabywca nieruchomości rolnej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, 

d)  spółka nabywająca nieruchomość rolną - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 

4 lit. b; 
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2)   do zawiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący 

nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot nabycia. 

[6.  Przepisy ust. 1-3, ust. 4 pkt 2 lit. b-d, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 stosuje 

się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest 

właścicielem nieruchomości rolnej.] 

<6. Przepisy ust. 1–3, ust. 4 pkt 2 lit. b–d, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 

stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, 

która jest właścicielem nieruchomości rolnej, z wyłączeniem przypadku, gdy nabywcą 

udziałów i akcji jest Skarb Państwa.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) 

 

[Art. 4c. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem 

właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny występowania 

podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia 

prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także właściwego 

wykonywania napraw i remontów posiadanego sprzętu wojskowego.] 

<Art. 4c. 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony 

Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, 

tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu 

bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego 

stosowania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
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potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także właściwego 

wykonywania napraw i remontów posiadanego sprzętu wojskowego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1651 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) 

 

Art. 10a. 

[1. Park narodowy jest obowiązany uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw środowiska, 

wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności prawnej w zakresie 

rozporządzenia nieruchomością, w tym oddaniem nieruchomości do korzystania innym 

podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, z wyłączeniem umowy dzierżawy, najmu 

albo użyczenia zawieranych na czas nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku gdy po umowie 

dzierżawy, najmu albo użyczenia zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejną 

umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, i łączny czas trwania umów 

zawartych z tym samym podmiotem przekracza 5 lat, wymagana jest zgoda ministra 

właściwego do spraw środowiska. 

2. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, występuje dyrektor parku 

narodowego, określając: 

1)   przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych identyfikujących 

nieruchomość; 

2)   sposób rozporządzenia; 

3)   uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej; 

4)   wpływ czynności prawnej na przyrodę parku narodowego; 

5)   w przypadku zbywania nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego - 

wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. 

3. Przy wydawaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę w szczególności 

wpływ sposobu rozporządzenia nieruchomością na przyrodę parku narodowego oraz jej 

zgodność z celami, o których mowa w art. 8 ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska może zlecić sporządzenie dodatkowej wyceny 

nieruchomości lub wystąpić do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o 
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dokonanie oceny prawidłowości wyceny, o której mowa w ust. 2 pkt 5, zgodnie z 

przepisami art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

5. Czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku określonego w ust. 1 jest nieważna. 

6. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem 

obowiązku określonego w ust. 1, oprócz osób mających w tym interes prawny, może 

wystąpić minister właściwy do spraw środowiska. 

7. Do rozporządzania przez park narodowy składnikami aktywów trwałych w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości nie stosuje się przepisów art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 

1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 

2012 r. poz. 1224, z późn. zm.).] 

8. Zawarcie przez park narodowy umowy dotyczącej rozporządzania nieruchomościami 

następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem art. 10b. 

 

Art. 10g. 

[1. Dyrektor parku narodowego jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca 

nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej rozporządzenia 

nieruchomością, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 

termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.] 

<1. Dyrektor parku narodowego jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako 

nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dotyczącej 

rozporządzenia nieruchomością, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 

przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania 

wniosku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. …). Wyznaczony termin nie może być 

krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.> 

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 

zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 

1, dyrektor parku narodowego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie 

podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu. 
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USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265, 1579 i 1860) 

 

Art. 61e. 

[Ze środków Funduszu Pracy oraz środków, o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 2 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978), a 

także ze środków Unii Europejskiej, mogą być finansowane:] 

<Ze środków Funduszu Pracy, a także ze środków Unii Europejskiej, mogą być 

finansowane:> 

1)   pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego 

skierowanego przez powiatowy urząd pracy: 

a)  podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a, 

b)  żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których 

mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

2)   pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej: 

a)  bezrobotnym, 

b)  poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia 

ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, 

c)  studentom ostatniego roku studiów; 

3)   usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do osób, o których mowa w pkt 2, którym 

udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

Art. 106. 

1. Przychodami Funduszu Pracy są: 

1)   obowiązkowe składki na Fundusz Pracy; 

2)   dotacje budżetu państwa; 

3)   środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów 

finansowanych z Funduszu Pracy; 

4)   odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na rachunkach bankowych 

dysponenta Funduszu Pracy oraz samorządów województw, powiatów, Ochotniczych 

Hufców Pracy i wojewodów; 
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4a)  odsetki od środków Funduszu Pracy pozostających na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub 

umów zawartych na ich podstawie z dysponentem funduszu, będących w dyspozycji 

kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków 

Funduszu Pracy; 

5)   spłaty rat i odsetki od pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy; 

6)   środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie 

działań z zakresu udziału publicznych służb zatrudnienia w EURES; 

[6a)  środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, oraz zwrot środków z Banku 

Gospodarstwa Krajowego, pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych 

podejmujących działalność gospodarczą;] 

<6a) środki ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w art. 56 ust. 3 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników, oraz zwrot środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, 

pochodzących z wypłaty pożyczek dla osób fizycznych podejmujących działalność 

gospodarczą;> 

6b)  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na współfinansowanie 

działań publicznych służb zatrudnienia innych niż projekty współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego; 

6c)  odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

7)   inne wpływy. 

2. Przychodami Funduszu Pracy są również opłaty, wpłaty, kary pieniężne i grzywny, o 

których mowa w art. 115 i art. 119-123, a także środki pieniężne, przekazywane do 

Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. poz. 651, z 2009 r. poz. 742, z 2010 r. poz. 146, z 2011 r. poz. 1211 

oraz z 2015 r. poz. 1567). 

3. Dysponent Funduszu Pracy, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę 

zasiłków. 

4. (uchylony). 
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Art. 109e. 

1. [Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy w 

Banku Gospodarstwa Krajowego środki Funduszu Pracy oraz środki, o których mowa w 

art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, na 

finansowanie:]  <Minister właściwy do spraw pracy przekazuje na wyodrębniony 

rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego środki Funduszu Pracy, na 

finansowanie:>  

1)   pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub pożyczek na podjęcie działalności 

gospodarczej oraz usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61e; 

2)   kosztów związanych z udzielaniem i obsługą pożyczek. 

2. Podstawę przekazywania środków finansowych stanowi umowa zawarta między ministrem 

właściwym do spraw pracy a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna określać w szczególności: 

1)   wysokość środków finansowych, o których mowa w art. 61e, przekazywanych przez 

ministra właściwego do spraw pracy do Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym 

wynagrodzenie Banku Gospodarstwa Krajowego; 

2)   warunki i tryb przekazywania środków finansowych; 

3)   tryb udzielania pożyczek, w tym podział zadań realizowanych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego oraz pośredników finansowych, o których mowa w art. 61g; 

4)   wymogi, jakie powinien spełniać pośrednik finansowy, o którym mowa w art. 61g ust. 

2, w zakresie okresu funkcjonowania na rynku, posiadania doświadczenia dotyczącego 

udzielania pożyczek na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej i wysokości 

posiadanego kapitału; 

5)   sposób świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61e; 

6)   sposób realizacji i finansowania działań promocyjno-informacyjnych; 

7)   obowiązki związane z udzielaniem pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404, z 2008 r. poz. 585, z 2010 r. poz. 99, z 2011 r. 

poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830); 

8)   warunki i tryb kontroli prawidłowości realizacji umowy, o której mowa w ust. 2, oraz 

podmioty uprawnione do jej przeprowadzania; 

9)   sposób wykorzystania spłaconego kapitału, odsetek od pożyczek oraz innych 

przychodów, w tym środków odzyskanych w wyniku działań windykacyjnych; 
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10)  zobowiązanie pośredników finansowych do prowadzenia działań windykacyjnych; 

11)  sposób wycofywania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego; 

12)  tryb rozliczania otrzymanych środków oraz sporządzania sprawozdawczości dla 

ministra właściwego do spraw pracy. 

4. Środki z tytułu spłaconych i zwróconych pożyczek oraz z tytułu oprocentowania pożyczek 

są wykorzystywane na udzielanie kolejnych pożyczek, świadczenie usług doradczych i 

szkoleniowych, a także finansowanie kosztów związanych z ich obsługą. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896) 

 

[Art. 116. 

Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może zezwolić na dokonywanie 

wpłat zdematerializowanymi papierami wartościowymi, które uczestnicy nabyli na zasadach 

preferencyjnych lub nieodpłatnie, zgodnie z odrębnymi przepisami. W takim przypadku 

przepisu art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 981 i 1174) nie stosuje się.] 

 

<Art. 116. 

Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może zezwolić na 

dokonywanie wpłat zdematerializowanymi papierami wartościowymi, które uczestnicy 

nabyli na zasadach preferencyjnych lub nieodpłatnie, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

W takim przypadku przepisu art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 

1174 i …) nie stosuje się.> 
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USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE 

DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2016 r. poz. 

1020, 1250 i 1920) 

 

Art. 49. 

Międzyresortowa komisja orzekająca przy ministrze właściwym do spraw administracji 

publicznej orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie 

dotyczącym: 

1)   realizacji budżetu państwa w częściach ustalonych dla następujących działów 

administracji rządowej: 

a)  administracja publiczna, 

b)  
(31)

 budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,. 

c)  gospodarka, 

d)  gospodarka morska, 

e)  gospodarka wodna, 

f)  informatyzacja, 

g)  łączność, 

h)  obrona narodowa, 

i)  praca, 

j)  rozwój regionalny, 

[k)  Skarb Państwa,] 

l)  transport, 

m)  środowisko, 

n)  rodzina, 

o)  sprawy wewnętrzne, 

p)  wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 

q)  zabezpieczenie społeczne 

- z wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4; 

2)   realizacji budżetu państwa w częściach innych niż ustalone dla działów administracji 

rządowej, którymi dysponują ministrowie kierujący działami wymienionymi w pkt 1, z 

wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4; 

3)   osób pełniących funkcje marszałka województwa, członka zarządu województwa i 

głównego księgowego budżetu województwa (skarbnika województwa); 
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4)   osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego urzędu 

wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetowej, której dysponentem jest 

wojewoda; 

5)   organów i jednostek podległych ministrom kierującym działami wymienionymi w pkt 1 

lub nadzorowanych przez tych ministrów oraz jednostek im podległych lub przez nie 

nadzorowanych; 

6)   innych podmiotów otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu państwa, 

o których mowa w pkt 1 i 2, lub z innych środków publicznych, którymi dysponują 

ministrowie kierujący działami wymienionymi w pkt 1 lub organy i jednostki, o których 

mowa w pkt 5. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2005 r. O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI 

PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ (Dz. U. poz. 684, z późn. zm.) 

 

Art. 23. 

[1. Organ restrukturyzacyjny - w przypadku zakładu, dla którego podmiotem, który go 

utworzył, jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda - 

niezwłocznie przekazuje projekt programu do zaopiniowania ministrowi właściwemu do 

spraw Skarbu Państwa. 

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest obowiązany przedłożyć organowi 

restrukturyzacyjnemu opinię, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu. 

Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.] 

<1. Organ restrukturyzacyjny – w przypadku zakładu, dla którego podmiotem, który go 

utworzył, jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda – 

niezwłocznie przekazuje projekt programu do zaopiniowania ministrowi właściwemu 

do spraw gospodarki. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany przedłożyć organowi 

restrukturyzacyjnemu opinię, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu 

programu. Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem 

opinii pozytywnej.> 
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3. W przypadku gdy projekt programu przewiduje emisję obligacji lub udzielenie poręczenia 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", spłaty odsetek od obligacji, 

organ restrukturyzacyjny przekazuje projekt programu do zaopiniowania BGK. 

4. BGK wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu programu na podstawie: 

1)   dokumentów wymienionych w art. 21, przekazanych przez organ restrukturyzacyjny; 

2)   opinii, o której mowa w ust. 2, przekazanej niezwłocznie po jej otrzymaniu przez 

organ restrukturyzacyjny albo informacji organu restrukturyzacyjnego o uzgodnieniu 

projektu programu w trybie określonym w ust. 2. 

5. BGK przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 4, może zasięgnąć opinii Narodowego 

Funduszu Zdrowia w zakresie możliwości osiągnięcia przez zakład sytuacji ekonomicznej 

określonej w prognozach finansowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4. 

6. Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia opinię, o której mowa w ust. 5, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania projektu programu. Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest 

równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. 

7. Przepisy ust. 1 nie naruszają uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. O REALIZACJI PRAWA DO REKOMPENSATY Z 

TYTUŁU POZOSTAWIENIA NIERUCHOMOŚCI POZA OBECNYMI GRANICAMI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 oraz z 2016 r. poz. 585) 

 

[Art. 9. 

Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 2, jest 

minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.] 

<Art. 9. 

Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 2, 

jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.> 
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Art. 16. 

1. Tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą "Fundusz Rekompensacyjny", z którego 

są finansowane wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, 

oraz obsługa wypłat tych świadczeń. [Dysponentem Funduszu Rekompensacyjnego jest 

minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.] <Dysponentem Funduszu 

Rekompensacyjnego jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.> 

2. Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego są: 

1)   wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z ich 

częściami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych, o których mowa w art. 

29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 oraz z 2013 r. poz. 155), o łącznej 

powierzchni nie mniejszej niż 400.000 ha; 

1a)  wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa; 

2)   odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych; 

3)   pożyczki z budżetu państwa udzielane w przypadku niedoboru środków wymienionych 

w pkt 1 i 2, w kwocie określonej w ustawie budżetowej; 

4)   inne przychody. 

[3. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa i ministra 

właściwego do spraw budżetu państwa, uwzględniając aktualną sytuację budżetu państwa, 

stan finansów publicznych oraz szczególny cel, na jaki udzielono pożyczki, może umorzyć 

pożyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w przypadku wyczerpania źródeł finansowania 

Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 1a i 2.] 

<3. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej i 

ministra właściwego do spraw budżetu, uwzględniając aktualną sytuację budżetu 

państwa, stan finansów publicznych oraz szczególny cel, na jaki udzielono pożyczki, 

może umorzyć pożyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, w przypadku wyczerpania 

źródeł finansowania Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–

2.> 

4. Środki ze źródeł, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 1a, Agencja Nieruchomości Rolnych 

przekazuje w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie 
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finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w terminie 30 dni po zakończeniu 

kwartału. Rozliczenie roczne zobowiązania następuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi sprawozdania finansowego Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

5. Do należności Funduszu Rekompensacyjnego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, stosuje 

się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2012 r. poz. 749, z późn. zm.). 

 

Art. 17. 

[1. Wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, dokonuje Bank 

Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "Bankiem", ze środków Funduszu 

Rekompensacyjnego, na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw 

Skarbu Państwa. 

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazuje Bankowi dane osób uprawnionych 

do otrzymania świadczenia pieniężnego zawarte w rejestrach, o których mowa w art. 19 

ust. 1 i 2.] 

<1. Wypłaty świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, dokonuje 

Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, ze środków Funduszu 

Rekompensacyjnego, na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa 

reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje Bankowi dane osób 

uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego zawarte w rejestrach, 

o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2.> 

3. Wypłata świadczenia pieniężnego następuje, na wniosek osoby uprawnionej i po dokonaniu 

adnotacji, o której mowa w art. 18, w formie wypłaty gotówkowej w placówce Banku lub 

przelewu na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy. 

4. Bank po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 2, zawiadamia o wypłacie osoby 

uprawnione do otrzymania świadczenia pieniężnego. W zawiadomieniu Bank informuje o 

adresach swoich placówek, a także o dokumentach potrzebnych do wypłaty świadczenia 

pieniężnego. 

5. Bank, wypłacając świadczenie pieniężne dokonuje waloryzacji zgodnie z art. 5 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na dzień realizacji prawa do 

rekompensaty. 
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Art. 19. 

1. Wojewodowie prowadzą wojewódzkie rejestry zawierające dane dotyczące: 

1)   decyzji lub zaświadczeń, wydanych na podstawie niniejszej ustawy lub odrębnych 

przepisów, potwierdzających prawo do rekompensaty; 

2)   osób, którym te prawa przysługują; 

3)   stanu i formy realizacji tych praw. 

[2. Wojewodowie przekazują raz na kwartał, w terminie do końca miesiąca następującego po 

zakończeniu kwartału, dane zawarte w rejestrach wojewódzkich ministrowi właściwemu do 

spraw Skarbu Państwa, który prowadzi rejestr centralny.] 

<2. Wojewodowie przekazują raz na kwartał, w terminie do końca miesiąca 

następującego po zakończeniu kwartału, dane zawarte w rejestrach wojewódzkich 

ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, który prowadzi rejestr 

centralny.> 

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, są prowadzone w formie elektronicznej. 

4. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają następujące dane osobowe osób, którym 

przysługuje prawo do rekompensaty: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   imię ojca; 

3)   numer PESEL albo, gdy numer ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu 

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4)   adres zamieszkania. 

5. Organy, jednostki organizacyjne i agencje, o których mowa w art. 14 ust. 1, są obowiązane 

do przekazywania wojewodom, w terminie 14 dni od dnia realizacji prawa do 

rekompensaty, wypisów z aktów notarialnych, a w przypadkach wymienionych w art. 13 

ust. 1 pkt 1 lit. d, kopii decyzji, z których wynika zrealizowanie w całości albo w części 

prawa do rekompensaty, potwierdzonego zaświadczeniami albo decyzjami. Wypisy lub 

kopie decyzji przekazuje się wojewodom właściwym ze względu na miejsca położenia 

nieruchomości oraz wojewodom prowadzącym rejestry, o których mowa w ust. 1. 

6. Bank jest obowiązany do przekazywania właściwemu wojewodzie potwierdzenia wypłaty 

środków pieniężnych w terminie 14 dni od dnia wypłaty świadczenia pieniężnego. 

[7. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

rejestrów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając potrzebę sprawnego przepływu 

danych i kontroli realizacji praw do rekompensaty.] 
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<7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze 

rozporządzenia, wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając 

potrzebę sprawnego przepływu danych i kontroli realizacji praw do rekompensaty.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1842 i 1933) 

 

Art. 86a. 

1. Uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej, może utworzyć wyłącznie jednoosobową 

spółkę kapitałową, z zastrzeżeniem art. 86b ust. 1, zwaną dalej "spółką celową". Na 

pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej uczelnia może wnieść w całości albo w 

części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem 

przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i 

wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi wynikami. Spółkę 

celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej - organ 

wskazany w statucie. 

2. Uczelnia, w drodze odpłatnej albo nieodpłatnej umowy, może powierzyć spółce celowej 

zarządzanie prawami do wyników lub do know-how, o których mowa w ust. 1, w zakresie 

komercjalizacji bezpośredniej. 

3. (uchylony). 

[3a. Do utworzenia spółki celowej oraz do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji 

nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888).] 

<3a. Do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji oraz do wniesienia wkładu 

do spółki celowej, w tym w celu jej utworzenia, nie stosuje się przepisów art. 38–41 

ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. 

U. poz. …).> 

4. Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność statutową 

uczelni. 
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Art. 90. 

1. W akcie o utworzeniu uczelni publicznej wskazuje się mienie lub organ, który ją w to 

mienie wyposaża. 

2. Na wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, tworzonej uczelni przeznacza się nieruchomości 

z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Na 

wyposażenie uczelni tworzonej z połączenia kilku uczelni przeznacza się nieruchomości 

stanowiące własność łączonych uczelni; na jej wyposażenie mogą być również 

przeznaczone nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek 

samorządu terytorialnego. 

3. Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać uczelniom 

nieruchomości w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 

1250, 1271 i 1579). 

[4. Rozporządzanie przez uczelnię publiczną składnikami aktywów trwałych w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, w zakresie określonym w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 

zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, wymaga zgody 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w przypadkach gdy wartość rynkowa 

przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 250 000 euro, 

obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 

według stanu z dnia wystąpienia o zgodę. Do wystąpienia dołącza się zgodę senatu 

uczelni.] 

<4.  Na zasadach określonych w art. 38–41 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym dokonanie przez uczelnię publiczną czynności 

prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości oraz dokonanie przez uczelnię publiczną czynności 

prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na 

okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadkach gdy wartość 

rynkowa tych składników  albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, 

przekracza kwotę 2 000 000 złotych. Do wniosku o wyrażenie zgody dołącza się zgodę 

senatu uczelni.> 

5. W przypadku likwidacji uczelni publicznej jej mienie, po spłaceniu zobowiązań, staje się, 

odpowiednio do źródła pochodzenia tego mienia zgodnie z ust. 2, mieniem Skarbu 
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Państwa albo mieniem jednostki samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu mienia 

zlikwidowanej uczelni publicznej decyduje minister właściwy do spraw szkolnictwa 

wyższego, a w przypadku uczelni wojskowej, służb państwowych, artystycznej, medycznej 

oraz morskiej odpowiednio ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do mienia przekazanego uczelni niepublicznej w 

trybie ust. 3. 

7. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O LECZNICTWIE UZDROWISKOWYM, 

UZDROWISKACH I OBSZARACH OCHRONY UZDROWISKOWEJ ORAZ O 

GMINACH UZDROWISKOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960) 

 

[Art. 64. 

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów lecznictwa 

uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, 

utworzonych w wyniku komercjalizacji uzdrowiskowych przedsiębiorstw państwowych, dla 

których organem założycielskim był minister właściwy do spraw zdrowia, które nie będą 

podlegać prywatyzacji, kierując się: 

1)   zapewnieniem równego i powszechnego dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego; 

2)   zapewnieniem leczenia uzdrowiskowego o zróżnicowanych kierunkach leczniczych; 

3)   wielkością oraz ilością posiadanych i wykorzystywanych przez spółkę zasobów tworzyw 

leczniczych; 

4)   możliwością rozwoju kierunku rehabilitacyjnego; 

5)   posiadanymi przez spółkę urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego.] 
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USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O FUNDUSZU KOLEJOWYM (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2115 oraz z 2016 r. poz. 615 i 1923) 

 

Art. 3. 

1. Fundusz: 

1)   gromadzi środki finansowe na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy 

linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii 

kolejowych oraz wydatki bieżące PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej 

związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową; 

2)   finansuje realizację zadań, o których mowa w pkt 1. 

2. (uchylony) 

3. Środki Funduszu przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz 

innymi kosztami obsługi kredytów i pożyczek, a także na pokrycie kosztów emisji i 

wykupu obligacji, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z 

wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których 

mowa w art. 7 ust. 2. 

3a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na sfinansowanie nabycia od Polskich Kolei 

Państwowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP SA", przez Skarb Państwa, 

reprezentowany przez ministra właściwego do spraw transportu, akcji PKP Polskich Linii 

Kolejowych Spółka Akcyjna, zwanych dalej "PKP PLK SA". 

3b. Nabycie akcji, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie umowy zawartej między 

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw transportu, a 

PKP SA. Wartość tych akcji określa się według ich wartości nominalnej. 

[3c. Prawa i obowiązki z akcji, o których mowa w ust. 3a, objętych przez Skarb Państwa w 

wyniku nabycia wykonuje minister właściwy do spraw transportu.] 

3d. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie zakupu 

i modernizacji przez PKP PLK SA pojazdów kolejowych przeznaczonych do diagnostyki, 

utrzymania, naprawy lub budowy infrastruktury kolejowej oraz do prowadzenia działań 

ratowniczych. 

4. Środki Funduszu w latach 2009-2015 przeznacza się na finansowanie lub 

współfinansowanie przez samorządy województw, zwane dalej "województwami", zadań 

w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do 

przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług 
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publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z późn. zm.). 

4a. Środki Funduszu w latach 2016-2020 przeznacza się na finansowanie lub 

współfinansowanie przez województwa, zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz 

napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich 

wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, w rozumieniu 

przepisu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. 

5. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4, w danym roku budżetowym wynosi 100 mln 

zł, z zastrzeżeniem ust. 6. Środki te województwa otrzymują w częściach równych. 

6. W 2009 r. wielkość środków na zadania określone w ust. 4 wynosi 200 mln zł. 

7. Wielkość środków, o których mowa w ust. 4a, w danym roku budżetowym wynosi 110 mln 

zł. Z tej kwoty 100 mln zł otrzymują województwa zgodnie z zasadami określonymi w ust. 

8, natomiast 10 mln zł przypada w równych częściach województwom, które otrzymały 

przy takim podziale kwotę niższą niż 3 mln zł rocznie. 

8. Środki, o których mowa w ust. 4a, będą każdego roku dzielone między województwa 

zgodnie z udziałem procentowym każdego z nich w łącznej kwocie części wyrównawczej 

subwencji ogólnej przyznanej województwom w 2015 r. na podstawie art. 24 ustawy z 

dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 

r. poz. 513, z późn. zm.). 

 

Art. 5. 

1. Środki Funduszu pochodzą z: 

1)   20% wpływów z opłaty paliwowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901); 

2)   odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo 

wolnych środków Funduszu w bankach; 

3)   przychodów z akcji w spółkach przekazanych ministrowi właściwemu do spraw 

transportu przez Skarb Państwa w celu zasilenia Funduszu; 

[4)   przychodów ze sprzedaży akcji, o których mowa w art. 6;] 

5)   środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego; 
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6)   wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego; 

7)  inwestycji środków Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o 

których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 

zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z 

późn. zm.); 

8)   darowizn i zapisów; 

9)   wpływów z innych środków publicznych. 

2. W 2009 r. środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się o kwotę 200 mln zł, 

przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

paliwowej. 

3. W latach 2010-2014 środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się corocznie o 

kwotę 100 mln zł, przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących 

wpływów z opłaty paliwowej. 

4. W 2015 r. środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się o kwotę 500 mln zł, 

przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących wpływów z opłaty 

paliwowej. 

5. W latach 2016-2019 środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powiększa się corocznie o 

kwotę 400 mln zł, przekazywaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bieżących 

wpływów z opłaty paliwowej. 

[Art. 6. 

1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w imieniu 

Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, przekazać 

nieodpłatnie temu ministrowi akcje w spółkach publicznych, stanowiące własność Skarbu 

Państwa, z uwzględnieniem zakresu finansowania ze środków Funduszu przewidzianego w 

planie finansowym, o którym mowa w art. 9a, oraz wartości tych akcji. 

2. Akcje Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa zbywa na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, w uzgodnieniu z 

ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. 

3. Do przekazania akcji, o których mowa w ust. 1, oraz do ich zbywania nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 

2015 r. poz. 747 i 978) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 
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wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z 

późn. zm.).] 

Art. 9a. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy 

Funduszu. 

2. Plan finansowy Funduszu określa w szczególności: 

1)   przewidywaną wysokość środków przeznaczonych na: 

a)  przygotowanie i realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty i 

utrzymanie linii kolejowych, likwidację zbędnych linii kolejowych oraz wydatki 

bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową, 

b)  obsługę kredytów, pożyczek i obligacji; 

2)   przychody Funduszu; 

[3)   limity środków ze sprzedaży akcji, o których mowa w art. 6;] 

4)   przewidywane wydatki z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z wykonania przez 

Skarb Państwa umowy gwarancji lub poręczenia, o której mowa w art. 7 ust. 2. 

3. Bank Gospodarstwa Krajowego, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego 

rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać, przedstawia projekt tego planu 

do uzgodnienia: 

1)   ministrowi właściwemu do spraw transportu; 

2)   ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie projektów 

realizowanych z udziałem środków europejskich; 

3)   ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym. 

4. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 3, następują do dnia 31 lipca roku poprzedzającego 

rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowiązywać. 

5. Plan finansowy Funduszu stanowi podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu 

oraz podstawę do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przeprowadzenia emisji obligacji, 

o których mowa w art. 7 ust. 1. 

6. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1)   składa ministrom wskazanym w ust. 3, w terminie do końca miesiąca następującego po 

każdym kwartale, informację o realizacji planu finansowego Funduszu; 

2)   składa ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz ministrowi właściwemu do 

spraw finansów publicznych sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za 

poprzedni rok do dnia 30 kwietnia. 



- 190 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 174, 615, 888, 996 i 1823) 

 

Art. 12. 

1. Komisja może upoważnić Przewodniczącego Komisji, Zastępców Przewodniczącego oraz 

pracowników Urzędu Komisji do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji, 

w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć określonych w przepisach 

odrębnych rozstrzygnięć co do istoty sprawy w zakresie: 

1)   rynku bankowego w sprawach: 

( lit. a – lit. y pominięto)  

z)  [wydawania opinii o wniosku ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w 

sprawie:] <wydawania opinii w sprawie:> 

–  utworzenia banku państwowego, 

–  przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu 

Państwa oraz zakresu przeznaczenia majątku banku państwowego na pokrycie 

kapitału akcyjnego w spółce akcyjnej lub zbyciu tego majątku tworzonej spółce 

akcyjnej z udziałem Skarbu Państwa, 

za)  wyłączenia części działalności lub całej działalności banku państwowego, na jego 

wniosek, na podstawie art. 128b ustawy - Prawo bankowe, z obowiązku spełniania 

niektórych wymogów i norm, o których mowa w tej ustawie, 

zb)  zastosowania środków, o których mowa w art. 141a ust. 2-3 ustawy - Prawo 

bankowe, 

zc)  nakładania kary finansowej, o której mowa w art. 138 ust. 3 pkt 3a ustawy - 

Prawo bankowe, 

zd)  nakładania kary pieniężnej, o której mowa w art. 141 ustawy - Prawo bankowe; 

( pkt 2 – 6 pominięto)   

2a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć także określonych w 

przepisach o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych rozstrzygnięć co do 

istoty sprawy w zakresie: 

1)   wydawania zgody na powoływanie trzech członków zarządu Krajowej Spółdzielczej 

Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w tym prezesa; 
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2)   zatwierdzenia prezesa lub członka zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowo-Kredytowej; 

3)   wydawania zgody na powołanie prezesa zarządu kasy; 

4)   zatwierdzania prezesa zarządu kasy; 

5)   podwyższenia limitu rezerwy płynnej; 

6)   ustanowienia i odwołania kuratora; 

7)   wydawania decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego; 

8)   zmiany statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; 

9)   zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; 

10)   nakładania upomnienia; 

11)   wydawania decyzji dotyczących programów postępowania naprawczego; 

12)   zawieszenia w czynnościach członków organów; 

13)   ograniczenia zakresu działalności. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą udzielać, w zakresie określonym przez Komisję, 

dalszych pełnomocnictw pracownikom Urzędu Komisji. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. O UJAWNIANIU INFORMACJI 

O DOKUMENTACH ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Z LAT 1944–1990 

ORAZ TREŚCI TYCH DOKUMENTÓW (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721) 

 

Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

( pkt 1 – 37 pominięto)  

[38)  osoba sprawująca zarząd w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa 

państwowego, której sprawowanie zarządu zlecono w oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 

1174);] 

39)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, 

w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

akcji; 
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40)  członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

[41)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki o istotnym znaczeniu dla porządku 

publicznego lub bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 3 czerwca 

2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w 

spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub 

bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. poz. 1108 i 2258);] 

( pkt 42 -  57 pominięto )  

 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 

1)   pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 

2)   pkt 3: 

a)  w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - 

powołujący lub mianujący, 

c)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 

wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 

Marszałek Sejmu, 

d)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

3)   pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

5)   pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 

6)   pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

7)   pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 

8)   pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 
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9)   pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 

10)  pkt 11 - minister właściwy do spraw zagranicznych; 

11)  pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 

12)  pkt 13: 

a)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 

wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 

b)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego 

- Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

13)  pkt 14: 

a)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 

b)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

c)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

d)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub 

wojskowego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

e)  w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny; 

14)  pkt 15 - Prokurator Generalny; 

15)  pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; 

16)  pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego 

z wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych 

osób - właściwy wojewoda; 

17)  pkt 18 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego; 

[18)  pkt 19 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad 

nadzorczych jednostek publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący;] 

<18) pkt 19 – organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub 

udziałów należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad 

nadzorczych jednostek publicznej radiofonii i telewizji – właściwy organ 

powołujący;> 

19)  pkt 20
 
- właściwy organ koncesyjny; 
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20)  pkt 21: 

a)  w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki 

osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny, 

b)  (utraciła moc); 

21)  pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 

22)  pkt 23 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

23)  pkt 24: 

a)  lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, 

b)  lit. b - właściwy wojewoda; 

24)  pkt 25 - właściwy organ powołujący; 

25)  pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

26)  pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

27)  pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; 

28)  pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

29)  pkt 30 - Prezes Rady Ministrów; 

30)  pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

31)  pkt 32 - właściwy organ powołujący; 

32)  pkt 33 - Prezes Rady Ministrów; 

33)  pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes 

Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby 

obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w 

regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby; 

34)  (uchylony); 

35)  pkt 36 - Prezes Rady Ministrów; 

36)  pkt 37 - właściwy organ założycielski; 

[37)  pkt 38 i 39 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;] 

<37) pkt 39 – organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub 

udziałów należących do Skarbu Państwa;> 

38)  pkt 40 - właściwy wojewoda; 

[39)  pkt 41 i 42 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;] 

<39) pkt 42 – organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub 

udziałów należących do Skarbu Państwa;> 
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40)  pkt 43 - właściwy wojewoda; 

41)  pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 

42)  pkt 45 - właściwy kurator oświaty; 

43)  pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

44)  pkt 47: 

a)  w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych 

- właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza 

- Minister Sprawiedliwości; 

45)  pkt 48 - Minister Sprawiedliwości; 

46)  pkt 49- Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

47)  pkt 50 - Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 

48)  pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych; 

49)  (utracił moc); 

50)  (uchylony); 

51)  pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw nauki; 

52)  pkt 54 - Minister Obrony Narodowej; 

53)  pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. O POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1641) 

 

Art. 7. 

1. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania Agencji, Agencja nie odpowiada za 

zobowiązania Skarbu Państwa. 

2. Zbycie środków trwałych wchodzących w skład systemu zabezpieczenia ruchu lotniczego 

wymaga zgody ministra właściwego do spraw transportu. 

[3. Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 5a ustawy z 

dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 
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Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224, z późn. zm.) wykonuje w stosunku do Agencji minister 

właściwy do spraw transportu.] 

4. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Kredyty i pożyczki w wysokości przekraczającej równowartość w walucie polskiej 50 000 

euro Agencja może zaciągać za zgodą ministra właściwego do spraw transportu. 

6. Agencja nie może udzielać poręczeń i gwarancji. 

7. Wielkości wyrażone w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym 

przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku obrotowego w Tabeli 1 

kursów średnich. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 stycznia 2007 r. O DROGOWYCH SPÓŁKACH SPECJALNEGO 

PRZEZNACZENIA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1502) 

 

Art. 3. 

1. Spółka może być zawiązana i działa w formie spółki akcyjnej. 

2. Zawiązując spółkę minister właściwy do spraw transportu obejmuje, w imieniu Skarbu 

Państwa, wszystkie akcje. 

3. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 1 000 000 zł i jest pokrywany wkładem 

pieniężnym lub aportem, przy czym wkład pieniężny nie może być niższy niż 500 000 zł. 

4. Akcje spółki są imienne. 

[5. Minister właściwy do spraw transportu reprezentuje w spółce Skarb Państwa, wykonując 

kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w ustawie z dnia 8 

sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1224 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1223).] 

6. Minister właściwy do spraw transportu ustala statut spółki. 

7. Prywatyzacja spółki wymaga zgody Rady Ministrów. 

8. Zarząd spółki składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 osób. Członków zarządu spółki 

powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu spośród osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania, finansów, 

drogownictwa lub transportu drogowego. 
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[9. Rada nadzorcza spółki jest powoływana i odwoływana przez ministra właściwego do 

spraw transportu i składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków. W skład rady 

nadzorczej spółki wchodzi po jednej osobie wyznaczonej przez ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Do członków rady nadzorczej 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978).] 

10. Oświadczenia woli składane spółce przez Skarb Państwa wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisu art. 303 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 

r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) nie stosuje się. 

11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 

września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266, 904 i 1250) 

 

Art. 8. 

1. Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany 

dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i 

koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1)   Prezes Rady Ministrów - przewodniczący; 

2)   Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych - zastępcy 

przewodniczącego; 

2a)  minister właściwy do spraw administracji publicznej; 

3)   Minister Spraw Zagranicznych; 

4)   Minister Koordynator Służb Specjalnych - jeżeli został powołany. 

3. W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, biorą udział wyznaczone przez 

przewodniczącego, w zależności od potrzeb, następujące organy administracji rządowej: 

1)   ministrowie kierujący działami administracji rządowej: 
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a)  (uchylona), 

b)  
(2)

 budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 

c)  finanse publiczne, 

d)  gospodarka, 

e)  gospodarka morska, 

f)  gospodarka wodna, 

g)  instytucje finansowe, 

h)  informatyzacja, 

i)  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

j)  łączność, 

k)  oświata i wychowanie, 

l)  rolnictwo, 

m)  sprawiedliwość, 

n)  środowisko, 

o)  transport, 

p)  zdrowie, 

q)  praca, 

r)  zabezpieczenie społeczne, 

[s)  Skarb Państwa,] 

t)   energia, 

u)   gospodarka złożami kopalin; 

2)   Główny Geodeta Kraju; 

2a)  Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 

3)   Główny Inspektor Sanitarny; 

4)   Główny Lekarz Weterynarii; 

5)   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; 

6)   Komendant Główny Policji; 

7)   Komendant Główny Straży Granicznej; 

7a)  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; 

8)   Prezes Państwowej Agencji Atomistyki; 

9)   Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

10)  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

11)  Szef Agencji Wywiadu; 
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12)  Szef Obrony Cywilnej Kraju; 

13)  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

14)  Szef Służby Wywiadu Wojskowego. 

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może skierować do prac Zespołu, na prawach członka, 

Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innego przedstawiciela. 

5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, 

inne osoby. 

6. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje wyznaczony przez 

niego zastępca albo członek Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania 

danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

7. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli: 

1)   Prezes Rady Ministrów - wiceprezesa Rady Ministrów; 

2)   ministrowie - sekretarza lub podsekretarza stanu; 

3)   organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2-14 - swojego zastępcę. 

8. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. O ORGANIZACJI HODOWLI I ROZRODZIE 

ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (Dz. U. poz. 921, z 2008 r. poz. 1056, z 2009 r. poz. 1775, 

z 2010 r. poz. 857 oraz z 2011 r. poz. 622) 

 

Art. 50. 

1. [Do udostępniania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa 

utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na 

podstawie art. 37 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 58, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 

171, poz. 1397, z późn. zm.), z tym że:]   

<Do udostępniania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa 

utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na 

podstawie art. 37 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 58, stosuje się odpowiednio 

przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …), z tym że:> 
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1)   ilekroć w tych przepisach jest mowa o: 

a)  uprawnionych rolnikach - rozumie się przez to osoby fizyczne i prawne prowadzące 

chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, które w okresie 5 lat przed dniem wejścia w 

życie ustawy, o której mowa w art. 58, korzystały z usług sztucznego unasienniania 

Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt i jej oddziałów, 

b)  przedsiębiorstwie państwowym - rozumie się przez to stację hodowli i unasienniania 

zwierząt, będącą oddziałem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, 

c)  dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego - 

rozumie się przez to dzień likwidacji stacji hodowli i unasienniania zwierząt; 

[2)   nabycie akcji lub udziałów w tych spółkach następuje na podstawie ostatecznej listy 

uprawnionych rolników przekazanej ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ustawy, o której mowa w art. 58.] 

<2) nabycie akcji lub udziałów w tych spółkach następuje na podstawie ostatecznej 

listy uprawnionych rolników przekazanej organowi lub podmiotowi 

uprawnionemu do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu 

Państwa zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 38 

ustawy, o której mowa w art. 58.> 

[2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb nabywania akcji lub udziałów 

przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na względzie należyte 

zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa.] 

<2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb 

nabywania akcji lub udziałów przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, mając 

na względzie należyte zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa.> 
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USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. O ZASADACH POKRYWANIA KOSZTÓW 

POWSTAŁYCH U WYTWÓRCÓW W ZWIĄZKU Z PRZEDTERMINOWYM 

ROZWIĄZANIEM UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH SPRZEDAŻY MOCY I ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ (Dz. U. poz. 905, z późn. zm.) 

 

[Art. 52a. 

Minister właściwy do spraw energii wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa określone w art. 

2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach 

wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) 

w stosunku do Zarządcy Rozliczeń S.A.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA 

KAMIENNEGO (Dz. U. z 2016 r. poz. 704 i 1592) 

 

Art. 11f. 

1. Restrukturyzacja zatrudnienia oraz pokrycie bieżących strat produkcyjnych 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, w likwidowanej kopalni, zakładzie 

górniczym lub jego oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, finansowane są 

przez to przedsiębiorstwo, z dotacji budżetowej. 

2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, jest pomniejszana o środki pozyskane na ten cel 

z innych źródeł, w tym ze środków własnych oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. 

3. Minister właściwy do spraw pracy - dysponent Funduszu, przeznaczy w okresie od dnia 1 

stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ze środków Funduszu Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, nie więcej niż 1 mld zł na pokrycie wydatków z tytułu 

jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom likwidowanej kopalni, 

zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, z tytułu 

restrukturyzacji zatrudnienia. 

4. Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych minister właściwy do spraw 

pracy - dysponent Funduszu przekaże, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, 
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w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, na rachunek bankowy wskazany przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin. 

[5. Wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na pokrycie kosztów 

jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych pracownikom likwidowanej kopalni, 

zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, 

skompensowane zostaną dochodami Funduszu w wysokości nie więcej niż 1 mld zł 

pochodzącymi z przychodów z prywatyzacji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978), które 

przekaże na rachunek Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.] 

6. W celu umożliwienia sfinansowania ze środków pozyskanych z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jednorazowych odpraw pieniężnych 

wypłacanych pracownikom likwidowanej kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej 

części, o których mowa w art. 11a ust. 1, minister właściwy do spraw pracy - dysponent 

Funduszu, w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku ministra właściwego do spraw 

gospodarki złożami kopalin, o którym mowa w ust. 4, dokona zmiany w projekcie planu 

finansowego Funduszu lub planie finansowym Funduszu na poszczególne lata w okresie 

od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przez zwiększenie planowanych 

wydatków Funduszu powiększających koszty Funduszu o nie więcej niż 1 mld zł z 

przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych wypłacanych 

pracownikom likwidowanej kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, o 

których mowa w art. 11a ust. 1, z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, w ciężar 

pozostałości środków Funduszu z okresów poprzednich zapisanych w projekcie planu 

finansowego Funduszu lub w planie finansowym Funduszu jako stan na początek 

kolejnych lat w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

7. Dysponentem środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych 

wypłacanych pracownikom likwidowanej kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej 

części, o których mowa w art. 11a ust. 1, jest minister właściwy do spraw gospodarki 

złożami kopalin. 

8. Podstawą przyznania środków przeznaczonych na wypłatę jednorazowych odpraw 

pieniężnych wypłacanych pracownikom likwidowanej kopalni, zakładu górniczego lub 

jego oznaczonej części, o których mowa w art. 11a ust. 1, oraz środków na pokrycie 

bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest 
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umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin a tym 

przedsiębiorstwem. 

9. Środki przyznane na podstawie umowy, o której mowa w ust. 8, wykorzystane niezgodnie 

z przeznaczeniem lub niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin. 

 

[Art. 20a. 

Kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6, art. 

5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) w odniesieniu do: 

1)   przedsiębiorstw górniczych, z wyjątkiem Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., oraz spółek 

zależnych od tych przedsiębiorstw, 

2)   CZW "Węglozbyt" S.A. w Katowicach, "Węglokoks" S.A. w Katowicach, Centralnej Stacji 

Ratownictwa Górniczego S.A. oraz spółek zależnych od tych spółek 

- w których Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia z akcji lub udziałów, wykonuje 

minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.]
.
 

 

Art. 21. 

[1. Pracownikom przedsiębiorstwa górniczego, które dokonało zbycia przedsiębiorstwa na 

rzecz Kompanii Węglowej S.A., przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji 

Kompanii Węglowej S.A., na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji z chwilą jej prywatyzacji.] 

<1. Pracownikom przedsiębiorstwa górniczego, które dokonało zbycia przedsiębiorstwa 

na rzecz Kompanii Węglowej S.A., przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji 

Kompanii Węglowej S.A., na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 

r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z chwilą zbycia akcji 

tej spółki.> 

2. Liczbę akcji przeznaczonych dla pracowników, o których mowa w ust. 1, określa się 

według stanu na dzień 31 stycznia 2003 r. 

 

Art. 23. 

1. Przedsiębiorstwo górnicze może dokonać darowizny mienia na rzecz gminy górniczej albo 

spółdzielni mieszkaniowej, za ich zgodą, na cele związane z realizacją urządzeń 
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infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, a także w celu pobudzania 

aktywności gospodarczej w gminie górniczej. 

2. Przedsiębiorstwo górnicze może pomniejszyć kapitał zapasowy o wartość księgową netto 

przekazanego mienia. 

[3. Czynność prawna, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zgody ministra właściwego do 

spraw Skarbu Państwa, o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 

zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.] 

<3. Czynność prawna, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zgody, o której mowa w art. 

38 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O PRZYGOTOWANIU FINAŁOWEGO TURNIEJU 

MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. poz. 133 

i 857, z 2012 r. poz. 441 i 951 oraz z 2016 r. poz. 1202 i 1250) 

 

Art. 8. 

[1. Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w przepisach 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) w stosunku do spółki celowej 

wykonuje wyłącznie minister właściwy do spraw kultury fizycznej.] 

2. W stosunku do spółki celowej utworzonej przez miasta, o których mowa w art. 7 ust. 6, 

uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie prezydent miasta. 

3. W stosunku do spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie uprawnienia, o 

których mowa w ust. 1, wykonuje wyłącznie zarząd województwa śląskiego. 

 

Art. 9. 

1. Zarząd spółki celowej składa się z nie więcej niż 3 osób. 

2. Rada nadzorcza spółki celowej składa się z nie więcej niż 5 osób. 

[3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, osoba zgłoszona przez ministra właściwego 
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do spraw rozwoju regionalnego oraz osoba zgłoszona przez ministra właściwego do spraw 

Skarbu Państwa.] 

<3. W skład rady nadzorczej spółki celowej wchodzi osoba zgłoszona przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz osoba zgłoszona przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego.> 

4. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez miasto wymienione w art. 7 ust. 

6 wchodzi osoba zgłoszona przez zarząd województwa, osoba zgłoszona przez wojewodę i 

trzy osoby zgłoszone przez prezydenta miasta. 

5. W skład rady nadzorczej spółki celowej utworzonej przez województwo śląskie wchodzi 

osoba zgłoszona przez prezydenta miasta Chorzowa, osoba zgłoszona przez wojewodę i 

trzy osoby zgłoszone przez zarząd województwa. 

 

Art. 11. 

1. Skarb Państwa może rozwiązać spółkę celową: 

1)   po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w 

umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1, albo 

2)   w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania, w całości lub części, 

przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej w umowie, o której mowa w art. 

17 ust. 1. 

[2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej składa w imieniu Skarbu Państwa 

minister właściwy do spraw kultury fizycznej w formie aktu notarialnego. Oświadczenie 

woli o rozwiązaniu spółki celowej zastępuje uchwałę zgromadzenia wspólników o 

rozwiązaniu spółki.] 

3. Spółki celowej nie rozwiązuje się, jeżeli Skarb Państwa albo podmiot, o którym mowa w 

art. 7 ust. 6, powierzył spółce celowej przez siebie utworzonej zarządzanie obiektami 

budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki powierzania spółce celowej, 

utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w 

wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, w sposób zapewniający należyte 

wykorzystanie tych obiektów, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy 

publicznej. 
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[Art. 12. 

W razie zbycia przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej, całego udziału albo wszystkich udziałów w spółce celowej, do spółki celowej 

nie stosuje się przepisów ustawy.] 

<Art. 12. 

W razie zbycia przez Skarb Państwa całego udziału albo wszystkich udziałów w spółce 

celowej, do spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy.> 

 

 

 

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

PAŃSTWA AKCJI W PROCESIE KONSOLIDACJI SPÓŁEK SEKTORA 

ELEKTROENERGETYCZNEGO (Dz. U. poz. 1367 oraz z 2009 r. poz. 70) 

 

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 : 

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, 
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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 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.] 

<3) uprawnionych pracownikach – rozumie się przez to: 

a) osoby, które na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i 

niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …) 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 niektórych uprawnieniach pracowników, 

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 niektórych uprawnieniach pracowników, 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 niektórych uprawnieniach pracowników.> 
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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.  

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. 

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 dniu, w którym 

upłynął termin wygaśnięcia prawa, 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.] 
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<5. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidującej mają zastosowanie 

przepisy działu IV, z wyłączeniem przepisów art. 38 ust. 1 i 2–4 oraz art. 38c ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. 

6. Do nieodpłatnego udostępniania akcji spółki konsolidowanej mają zastosowanie 

przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników, z tym że do zamiany akcji spółki konsolidowanej na 

akcje spółki konsolidującej nie mają zastosowania przepisy art. 38 ust. 3 i 4 tej 

ustawy.> 

Art. 5. 

[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 zamiany 

wszystkich posiadanych akcji. Przepis art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji stosuje się odpowiednio.] 

<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 

zamiany wszystkich posiadanych akcji. Przepis art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników 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.] 

<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 niektórych uprawnieniach 

pracowników.> 
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<Art. 5a. 

W sprawach roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa związanych z zamianą akcji na 

podstawie ustawy Skarb Państwa jest reprezentowany przez ministra właściwego do 

spraw energii.> 

Art. 8. 

[1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

określenia liczby akcji spółki konsolidującej przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia 

przez uprawnionych pracowników spółki konsolidowanej lub do nabycia przez 

uprawnionych akcjonariuszy w drodze zamiany akcji spółki konsolidowanej, której akcje 

zostały wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej, tryb nabywania 

akcji przez uprawnionych pracowników oraz tryb dokonywania zamiany akcji spółki 

konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, mając na uwadze równe traktowanie 

uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy, wartość akcji spółek 

konsolidowanych i konsolidujących oraz konieczność zapewnienia zgodnie z interesem 

uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy organizacji czynności 

związanych z udostępnianiem i zamianą akcji.] 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób określenia liczby akcji 

spółki konsolidującej przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych 

pracowników spółki konsolidowanej lub do nabycia przez uprawnionych 

akcjonariuszy w drodze zamiany akcji spółki konsolidowanej, której akcje zostały 

wniesione na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej, tryb nabywania 

akcji przez uprawnionych pracowników oraz tryb dokonywania zamiany akcji spółki 

konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, mając na uwadze równe traktowanie 

uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy, wartość akcji spółek 

konsolidowanych i konsolidujących oraz konieczność zapewnienia zgodnie z 

interesem uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy organizacji 

czynności związanych z udostępnianiem i zamianą akcji.> 

2. W przypadku zamiany, o której mowa w art. 6, uprawnieni pracownicy spółki 

konsolidowanej lub ich spadkobiercy otrzymają akcje spółki konsolidującej o wartości 

równej przyznanej kwocie ekwiwalentu prawa do akcji, ustalonej na podstawie wyceny, o 

której mowa w art. 9. 
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Art. 11. 

1. Akcjonariusze spółek PGE-Energia spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie oraz PGE 

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 Lublinie oraz PGE 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 Lublinie oraz PGE 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.] 

<2. Plan połączenia uwzględni spadkobierców, o których mowa w art. 4 i art. 5. 

Wydanie akcji spadkobiercom spółki przejmującej nastąpi na zasadach określonych 

w art. 38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 września 2008 r. O KOMERCJALIZACJI PAŃSTWOWEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA” (Dz. U. 

poz. 1109, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 1036) 

 

Art. 2. 

1. Komercjalizacja Poczty Polskiej, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu Poczty 

Polskiej w spółkę akcyjną o nazwie "Poczta Polska Spółka Akcyjna", zwaną dalej 

"Spółką", w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem. 

2. Spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była Poczta Polska, 

bez względu na charakter prawny tych stosunków, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 
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<3. Do Spółki stosuje się przepisy art. 12 ust. 5 i 6, art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …).> 

 

[Art. 6. 

Do komercjalizacji Poczty Polskiej stosuje się przepisy art. 5-8, art. 12 ust. 2, 5 i 6, art. 13-16 

oraz art. 19-19b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 

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

<Art. 6. 

Do komercjalizacji Poczty Polskiej stosuje się przepisy art. 5–8 ustawy z dnia 30 sierpnia 

1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.> 

 

Art. 8. 

1. Minister właściwy do spraw łączności sporządza za Skarb Państwa akt komercjalizacji 

Poczty Polskiej. 

2. W akcie komercjalizacji Poczty Polskiej ustala się: 

1)   statut Spółki; 

2)   wysokość kapitału zakładowego Spółki; 

3)   imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji; 

4)   osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie Spółki do rejestru 

przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna niż zarząd. 

3. Akt komercjalizacji Poczty Polskiej zastępuje czynności określone w przepisach ustawy z 

dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 

zm.), poprzedzające złożenie wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców. 

[4. Minister właściwy do spraw łączności reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do 

Spółki.] 

Art. 10. 

1. W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, członków 

rady nadzorczej, o których mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. 

[2. W Spółce działa rada nadzorcza, która liczy pięć osób. W skład rady nadzorczej wchodzą: 

1)   jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw łączności; 

2)   jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

3)   jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 
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4)   dwóch przedstawicieli pracowników Spółki.] 

<2. W Spółce działa rada nadzorcza, która liczy 5–7 osób. W skład rady nadzorczej 

wchodzą: 

1) do trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw łączności; 

2) do dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

3) dwóch przedstawicieli pracowników Spółki.> 

3. Tryb wyboru przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej określa statut Spółki, z 

zastrzeżeniem ust. 4-8. 

4. Przedstawiciele pracowników do pierwszej rady nadzorczej są wybierani w wyborach 

pośrednich, przy zachowaniu zasady powszechności i tajności. 

5. Wybory, o których mowa w ust. 4, zarządza Dyrektor Generalny Poczty Polskiej i ustala 

ich szczegółowe zasady. 

6. Za przedstawicieli wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach 

uzyskały najwięcej ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący pod 

warunkiem wzięcia w nim udziału co najmniej 50 % wszystkich pracowników 

zatrudnionych w chwili wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 5. 

7. Dyrektor Generalny Poczty Polskiej jest obowiązany dostarczyć ministrowi właściwemu do 

spraw łączności listę przedstawicieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej, 

wybranych w sposób określony w ust. 4-6, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 7 

ust. 2. 

8. W przypadku niedokonania wyboru przedstawicieli pracowników do pierwszej rady 

nadzorczej zakładowe organizacje związkowe działające w Poczcie Polskiej, posiadające 

reprezentatywność w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), wskażą przedstawicieli pracowników 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania w tej sprawie pisma ministra właściwego do spraw 

łączności. 

9. W przypadku ogłoszenia upadłości Spółki walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o 

zaprzestaniu działania rady nadzorczej i odwołaniu jej członków. 

 

[Art. 18. 

Do pracowników spółki mają zastosowanie przepisy art. 2 pkt 5 oraz Działu IV Rozdziału 2 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.] 
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<Art. 18. 

Do pracowników spółki mają zastosowanie przepisy art. 2 pkt 5 oraz działu IV ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O SŁUŻBIE CYWILNEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 

1605 i 1807) 

 

Art. 25. 

1. Stanowisko dyrektora generalnego urzędu tworzy się w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, w urzędzie ministra, urzędzie przewodniczącego komitetu wchodzącego w 

skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz w 

urzędzie wojewódzkim. 

2. Stanowiska dyrektora generalnego urzędu nie tworzy się w Komendzie Głównej Policji, 

Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendzie Głównej Straży 

Granicznej. 

3. Dyrektor generalny urzędu podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu. 

4. Dyrektor generalny urzędu: 

1)   zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także 

organizację pracy, w szczególności przez: 

a)  sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w 

zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez kierownika 

urzędu, z wyjątkiem komórek bezpośrednio nadzorowanych przez niego na 

podstawie ustaw, 

b)  nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem 

projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu, 

c)  występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji rządowej o nadanie 

regulaminu organizacyjnego urzędu, 

d)  ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie 

regulaminu pracy, 

e)  gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla 

urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu, 
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f)  wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 

z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), 

[g)  reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia urzędu, z zastrzeżeniem 

art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w 

województwie (Dz. U. z 2001 r. poz. 872, z późn. zm.),] 

<g) reprezentowanie Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(Dz. U. poz. ...),> 

h)  sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w 

urzędzie, 

i)  (uchylona), 

j)  zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, 

k)  zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej; 

2)   dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz 

realizuje politykę personalną, w szczególności przez: 

a)  przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie, 

b)  dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z 

członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku 

pracy, 

c)  organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, 

d)  dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, 

e)  administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie; 

3)   wykonuje określone zadania kierownika urzędu, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią; 

4)   wykonuje inne zadania z upoważnienia kierownika urzędu. 

5. Dyrektor generalny urzędu do końca stycznia każdego roku składa Szefowi Służby 

Cywilnej sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy za rok ubiegły. 

6. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie wyznacza, w uzgodnieniu z kierownikiem urzędu, 

zastępującą go osobę kierującą departamentem (komórką równorzędną), a w urzędach 

wojewódzkich - wydziałem (komórką równorzędną). O ustanowieniu zastępstwa dyrektor 

generalny urzędu niezwłocznie zawiadamia Szefa Służby Cywilnej. 
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7. Osoba zastępująca dyrektora generalnego urzędu wykonuje zadania dyrektora generalnego 

urzędu podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska dyrektora 

generalnego urzędu, do czasu jego obsadzenia. 

8. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora generalnego urzędu i niewyznaczenia 

osoby jego zastępującej, Szef Służby Cywilnej w porozumieniu z kierownikiem urzędu 

wyznacza członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w tym urzędzie do zastępowania 

dyrektora generalnego urzędu, do czasu obsadzenia tego stanowiska. 

9. Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora generalnego urzędu w urzędach, w których 

nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu, wykonują kierownicy tych 

urzędów. 

10. Dyrektor generalny urzędu albo osoba zastępująca dyrektora generalnego urzędu, w 

przypadku nieobsadzenia tego stanowiska, może wydawać zarządzenia w celu realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 4. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. O WOJEWODZIE I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

W WOJEWÓDZTWIE (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) 

 

Art. 3. 

1. Wojewoda jest: 

1)   przedstawicielem Rady Ministrów w województwie; 

2)   zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie; 

3)   organem rządowej administracji zespolonej w województwie; 

4)   organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków 

pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2; 

5)   organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą 

wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w 

odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji; 

6)   reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 

ustawach; 
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7)   organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)[.] <;> 

<8) obowiązany zapewnić gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 

województwie w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.> 

2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie 

przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, 

realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji 

rządowej. 

<2a. Wojewoda nadzoruje wykorzystanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

w województwie w szczególności poprzez: 

1) zatwierdzanie sporządzanych przez starostów, wykonujących zadania z zakresu 

administracji rządowej, planów realizacji polityki gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ich zmian; 

2) określanie stopnia szczegółowości planu realizacji polityki gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa; 

3) inicjowanie zmiany obowiązującego planu realizacji polityki gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa; 

4) występowanie do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji 

rządowej, o sporządzenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa 

tygodnie, wykazu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa w województwie, będących przedmiotem rozporządzenia; 

5) występowanie do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji 

rządowej, o sporządzenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa 

tygodnie, wykazu postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych lub 

administracyjnych dotyczących nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa w województwie.> 

3. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych określają odrębne ustawy. 
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USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU 

ZE ZMIANAMI W ORGANIZACJI I PODZIALE ZADAŃ ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE (Dz. U. poz. 753 i 826 oraz z 2011 r. poz. 1707) 

 

Art. 32. 

1. Nabycie mienia, o którym mowa w art. 31 ust. 1, stwierdza wojewoda w drodze decyzji 

administracyjnej. Przepisu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
25)

) nie stosuje się. 

2. Nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego mienia Skarbu Państwa niezbędnego do 

wykonywania zadań przekazywanych niniejszą ustawą następuje wraz z ograniczonymi 

prawami rzeczowymi, które ujawnia się w decyzji administracyjnej o nabyciu mienia. Ich 

ujawnienie nie narusza praw osób trzecich. 

[3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia, o którym mowa w ust. 2, jest 

minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.] 

<3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia, o którym mowa w ust. 2, jest 

minister właściwy do spraw administracji publicznej.> 

4. Przekazanie mienia jednostce samorządu terytorialnego jest nieodpłatne oraz wolne od 

podatków i opłat. 

5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z 

działalności organów władających przekazywanym mieniem, powstałych przed dniem jego 

przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. O INWESTYCJACH W ZAKRESIE TERMINALU 

REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1731) 

 

Art. 6. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiera: 

1)   określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy 

zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do 
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państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego 

wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:5000 

lub większej; 

2)   określenie lokalizacji sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 

morskich, jak również podmorskich kabli i rurociągów, za pomocą współrzędnych 

geograficznych naniesionych na mapę morską; 

3)   określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu; 

4)   analizę powiązania inwestycji z uzbrojeniem terenu; 

5)   charakterystykę inwestycji, obejmującą: 

a)  określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub 

oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, a w razie 

potrzeby również sposobu zagospodarowywania odpadów, 

b)  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów 

projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 

c)  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz danych 

charakteryzujących jej wpływ na środowisko; 

6)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961 i 1250), z uwzględnieniem art. 19 - jeżeli jest ona 

wymagana; 

7)  (uchylony); 

8)  mapy z projektami podziału nieruchomości, w przypadku konieczności dokonania 

podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 

geodezyjne i kartograficzne; 

9)   wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3; 

10)  wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających 

nieruchomości wskazane zgodnie z pkt 9; 

11)  wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1; 
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12)  opinie, o których mowa w ust. 3; 

13)  wskazanie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi; 

14)  wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego 

wnioskiem. 

2. Nie można uzależniać ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu od 

zobowiązania inwestora do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami 

świadczeń lub warunków. 

3. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu inwestor występuje o opinie: 

1)   ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych 

na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960); 

2)   ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej, energii, kultury i dziedzictwa 

narodowego, rybołówstwa, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w 

odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń 

w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o 

obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1250). 

3)   dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 

administracji morskiej; 

4)  organu właściwego w sprawach terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - 

w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

5)   organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji 

wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne, w 

rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z ustawą z dnia 3 

lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 

1695 oraz z 2016 r. poz. 904) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo 

wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250); 
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6)   właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w odniesieniu 

do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298 i 904) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427); 

7)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 

Państwa; 

7a)  właściwego organu nadzoru nad gospodarką leśną - w odniesieniu do gruntów leśnych 

innych niż określone w pkt 7; 

8)   właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków 

chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 

1505 oraz z 2016 r. poz. 1330); 

9)   właściwego zarządcy drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1440); 

10)  właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1297, z późn. zm.); 

11)  właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta); 

12)  Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - w odniesieniu do obiektów budowanych w 

otoczeniu lotnisk lub stanowiących przeszkody lotnicze w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904 i 1361); 

[13)  ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do nieruchomości, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642);] 

<13)  ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do 

nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 

2015 r. poz. 1569 i 1642);> 
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14)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422); 

15)  Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do inwestycji mogących oddziaływać na 

tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, o 

których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250). 

4. Właściwy organ wydaje opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Kopię opinii właściwy organ przekazuje 

wojewodzie. Niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do 

wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. 

5. Opinie, o których mowa w ust. 3, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody bądź 

stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji 

inwestycji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. O SYSTEMIE ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz z 

2016 r. poz. 266 i 542) 

 

Art. 24. 

1. Tworzy się Radę Konsultacyjną jako organ doradczy ministra właściwego do spraw 

środowiska w zakresie funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji. 

2. Do zadań Rady Konsultacyjnej należy opiniowanie spraw związanych z funkcjonowaniem 

Krajowego systemu zielonych inwestycji, w tym w szczególności opiniowanie: 

1)   regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym oraz jego zmian; 

2)   programów i projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym; 

3)   list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 31b ust. 2. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1455155&full=1
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3. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu programów i projektów, o których mowa w ust. 2 

pkt 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2, rodzaje przeznaczonych 

do realizacji programów i projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

22 ust. 3, oraz spełnianie warunków niezbędnych do udzielenia pomocy. 

3a. Rada Konsultacyjna przy opiniowaniu list kosztów, o których mowa w art. 31a ust. 1 i art. 

31b ust. 2, bierze pod uwagę obszary, o których mowa w art. 22 ust. 2, oraz rodzaje 

programów lub projektów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3. 

4. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu: 

1)   ministra właściwego do spraw środowiska; 

2)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

2a)   ministra właściwego do spraw energii; 

3)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

4)   ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

[5)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;] 

6)   ministra właściwego do spraw transportu; 

7)   ministra właściwego do spraw nauki; 

8)   Krajowego ośrodka. 

5. Przedstawiciela Krajowego ośrodka powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

środowiska. 

5a. W pracach Rady Konsultacyjnej bierze udział, w charakterze obserwatora, bez prawa 

głosu, przedstawiciel Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji. 

6. Wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej są finansowane ze środków 

zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. 

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze zarządzenia, regulamin prac 

Rady Konsultacyjnej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870) 

Art. 12. 

1. Jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują: 
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1)   ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy 

działające na podstawie odrębnych ustaw - państwowe jednostki budżetowe; 

2)   organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub 

wojewódzkie jednostki budżetowe. 

2. Tworząc jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje jej statut, chyba że 

odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w 

zarząd. 

[3. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie 

mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku 

państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.] 

<3. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, określa 

przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 

7. W przypadku państwowej jednostki budżetowej decyzja o przeznaczeniu tego 

mienia jest podejmowana w porozumieniu z Ministrem Finansów.> 

4. Z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania likwidowanej: 

1)   państwowej jednostki budżetowej - przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji; 

2)   gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej - przejmuje urząd 

odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych. 

6. Likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, może postanowić o 

utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ może również zdecydować o przejęciu 

należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną 

jednostkę. 

 

Art. 25. 

[1. Likwidując instytucję gospodarki budżetowej, organ wykonujący funkcje organu 

założycielskiego określa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa, przeznaczenie mienia tej instytucji.] 

<1. Likwidując instytucję gospodarki budżetowej, organ wykonujący funkcje organu 

założycielskiego określa, w porozumieniu z Ministrem Finansów , przeznaczenie 

mienia tej instytucji.> 
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2. Należności i zobowiązania likwidowanej instytucji gospodarki budżetowej przejmuje organ 

wykonujący funkcje organu założycielskiego. 

3. Należności i zobowiązania instytucji gospodarki budżetowej likwidowanej w celu 

przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jednostka. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do łączenia instytucji gospodarki budżetowej. 

 

Art. 49. 

1. Jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 

pkt 2, nie mogą posiadać, obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach ani 

nabywać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, a także udziałów w spółdzielniach, chyba że odrębna ustawa 

stanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

[2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przejmuje od jednostek sektora finansów 

publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, akcje i udziały w 

spółkach oraz obligacje wyemitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonuje wynikające z nich uprawnienia Skarbu 

Państwa.] 

<2. Prezes Rady Ministrów przejmuje od jednostek sektora finansów publicznych, z 

wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, akcje i udziały w spółkach 

oraz obligacje wyemitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego oraz wykonuje wynikające z nich uprawnienia Skarbu 

Państwa.> 

 

Art. 58. 

1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których 

mowa w art. 55, są uprawnieni: 

[1)   minister właściwy do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do należności Skarbu 

Państwa wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy;] 

<1)  Minister Finansów – w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających 

ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy;> 

<1a) wojewoda – w odniesieniu do należności Skarbu Państwa wynikających 

z realizowanych przez wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa;> 
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2)   kierownik państwowej jednostki budżetowej - w odniesieniu do pozostałych należności 

przypadających tej jednostce budżetowej, jeżeli wartość należności głównej nie 

przekracza kwoty 40 000 zł; 

3)   dysponent państwowego funduszu celowego - w odniesieniu do należności tego 

funduszu; 

4)   dysponent części budżetowej - w pozostałych przypadkach. 

2. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo 

rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej, na 

podstawie przepisów prawa cywilnego. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, umorzenie należności 

następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli. 

4. Przepisy ust. 1-3 oraz art. 55-57 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności oraz do umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych. 

5. Przepisów ust. 1-4 oraz art. 55-57 nie stosuje się do należności, których umarzanie, 

odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy. 

6. Dysponent części budżetowej lub dysponent państwowego funduszu celowego może 

wyrazić zgodę na niedochodzenie należności budżetu państwa z tytułu umowy 

cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. 

 

Art. 95. 

1. Skarbowy papier wartościowy jest papierem wartościowym, w którym Skarb Państwa 

stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru, i zobowiązuje się wobec niego 

do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub 

niepieniężny. 

2. Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowane lub wystawiane w granicach limitów 

określonych w ustawie budżetowej. 

3. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne mogą być emitowane 

lub wystawiane wyłącznie przez Ministra Finansów. 

[4. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia niepieniężne emituje minister 

właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

5. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne uprawniające do 

określonych świadczeń niepieniężnych w zamian za te skarbowe papiery wartościowe 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1799506:part=a58u2:nr=1&full=1
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emituje Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa.] 

<4. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia niepieniężne emituje 

Minister Finansów. 

5. Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne uprawniające do 

określonych świadczeń niepieniężnych w zamian za te skarbowe papiery wartościowe 

emituje Minister Finansów.> 

6. Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z 

wyemitowanych lub wystawionych skarbowych papierów wartościowych. 

 

Art. 97. 

1. Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, warunki emitowania danego rodzaju 

skarbowych papierów wartościowych, a w szczególności: 

1)   jednostkową wartość nominalną, 

2)   walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji, 

3)   zasady i tryb sprzedaży, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży 

emitowanych papierów wartościowych na rynku pierwotnym, 

4)   podmioty, którym skarbowe papiery wartościowe danej emisji są oferowane do 

nabycia na rynku pierwotnym, 

5)   ograniczenia co do obrotu skarbowymi papierami wartościowymi na rynku 

pierwotnym i wtórnym, 

6)   sposób realizacji świadczeń z tytułu skarbowych papierów wartościowych 

- kierując się koniecznością optymalnego zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu 

państwa oraz efektywnego zarządzania długiem Skarbu Państwa. 

2. [Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki emitowania skarbowych papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 95 ust. 5, a w szczególności:] <Minister Finansów 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki emitowania skarbowych papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 95 ust. 5, a w szczególności:> 

1)   walutę, w której może następować emisja, 

2)   zasady i tryb sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, 

3)   rodzaj świadczeń niepieniężnych wydawanych w zamian za skarbowe papiery 

wartościowe, 



- 228 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   podmioty, którym skarbowe papiery wartościowe danej emisji mogą być oferowane do 

nabycia na rynku pierwotnym, 

5)   ograniczenia co do obrotu skarbowymi papierami wartościowymi na rynku 

pierwotnym i wtórnym 

- kierując się koniecznością zapewnienia efektywnego zarządzania długiem oraz aktywami 

Skarbu Państwa. 

 

Art. 98. 

1. Minister Finansów określi, przez wydanie listu emisyjnego, szczegółowe warunki emisji 

skarbowych papierów wartościowych dotyczące treści świadczeń wynikających ze 

skarbowego papieru wartościowego i sposób ich realizacji. 

[2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa 

określi, przez wydanie listu emisyjnego, szczegółowe warunki emisji skarbowych papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 95 ust. 5, dotyczące treści świadczeń wynikających 

z tego papieru i sposób ich realizacji. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.] 

<2. Minister Finansów określi, przez wydanie listu emisyjnego, szczegółowe warunki 

emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 95 ust. 5, 

dotyczące treści świadczeń wynikających z tego papieru i sposób ich realizacji. 

Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.> 

3. Minister Finansów może upoważnić inny podmiot do wydania listu emisyjnego 

dotyczącego skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na rynki finansowe. 

4. List emisyjny zawiera w szczególności: 

1)   datę emisji; 

2)   powołanie podstawy prawnej emisji; 

3)   cenę zbycia lub sposób jej ustalenia; 

4)   stopę procentową lub sposób jej obliczania; 

5)   określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych; 

6)   datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej 

emisji; 

7)   termin wykupu oraz zastrzeżenia dotyczące możliwości wcześniejszego wykupu. 

5. Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości szczegółowe warunki danej emisji. 

Podanie do publicznej wiadomości listu emisyjnego jest warunkiem dojścia emisji do 

skutku. 
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Art. 135. 

[1. Zakup lub budowa nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej wymaga 

zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.] 

<1. Zakup lub budowa nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej 

wymaga zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.> 

2. Zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych 

oraz dotacji, o których mowa w art. 132 ust. 2, o wartości kosztorysowej przekraczającej 

300 000 tys. zł wymaga uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju, 

o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. Zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane oraz dotacji celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji finansowanych ze środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie wymaga uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2. 

4. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki, sposób, tryb, kryteria i terminy dokonywania oceny, o której mowa 

w ust. 2, uwzględniając potrzebę zapewnienia spójności planowanych inwestycji z 

przyjętymi strategiami rozwoju oraz prawidłowej gospodarki środkami publicznymi. 

 

Art. 142. 

Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: 

1)   główne cele polityki społecznej i gospodarczej, zgodne z Wieloletnim Planem 

Finansowym Państwa; 

2)   założenia makroekonomiczne na rok budżetowy i trzy kolejne lata, dotyczące prognozy: 

a)  produktu krajowego brutto i jego składowych, w tym: 

–  wielkości eksportu netto, 

–  popytu krajowego, w tym konsumpcji prywatnej i zbiorowej, 

–  nakładów brutto na środki trwałe, 

b)  poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

c)  kursu walutowego, 

d)  przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, 

e)  poziomu zatrudnienia i bezrobocia, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1516065:ver=1&full=1
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f)  salda obrotów bieżących; 

3)   kierunki polityki fiskalnej, zawierające w szczególności założenia dotyczące 

średniookresowego celu budżetowego oraz działania z zakresu polityki fiskalnej i polityki 

gospodarczej zmierzające do jego osiągnięcia; 

4)   przewidywane wykonanie budżetu państwa za rok budżetowy poprzedzający rok 

budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej; 

5)   omówienie projektowanych: 

a)  przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków budżetowych, 

b)  przychodów i kosztów państwowych funduszy celowych, 

c)  przychodów i kosztów agencji wykonawczych, 

d)  wykazów określonych w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c; 

6)   omówienie przewidywanych dochodów i wydatków, nadwyżki lub deficytu oraz długu 

sektora finansów publicznych; 

6a)  omówienie kwoty planowanych wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 oraz 

kwoty planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3; 

6b)  informacje o sumie obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 5, wielkości wskaźnika 

średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto, o każdym 

dyskrecjonalnym działaniu przekraczającym 0,03% wartości produktu krajowego brutto, o 

których mowa w art. 112aa ust. 1, oraz o każdym jednorazowym i tymczasowym działaniu 

po stronie dochodów przekraczającym 0,03% wartości produktu krajowego brutto, o 

którym mowa w art. 112aa ust. 3; 

7)   omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej oraz środków ujętych w 

budżecie środków europejskich; 

8)   informacje o udzielonych przez Skarb Państwa kwotach poręczeń i gwarancji, według 

przewidywanego wykonania na koniec roku budżetowego poprzedzającego rok 

budżetowy, którego dotyczy projekt ustawy budżetowej; 

[9)   kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;] 

10)  zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy; 

11)  skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych 

jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, 

instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w 

art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz 

z celami i miernikami stopnia realizacji celów. 
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Art. 182. 

1. Wykonanie ustawy budżetowej podlega kontroli Sejmu. 

2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 31 

maja roku następnego, roczne sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej oraz: 

1)   sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu 

administracji rządowej, realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, i 

innymi zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami; 

2)   zbiorczą informację o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

3)   ocenę realizacji założeń makroekonomicznych; 

[4)   ocenę przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa;] 

5)   informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym. 

3. Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej powinno zawierać: 

1)   dochody, wydatki oraz nadwyżkę albo deficyt sektora finansów publicznych; 

2)   dochody i wydatki wynikające z zamknięć rachunków budżetu państwa, sporządzone 

według szczegółowości i układu ustawy budżetowej; 

3)   przychody i koszty państwowych funduszy celowych; 

4)   przychody i koszty agencji wykonawczych; 

5)   przychody i koszty instytucji gospodarki budżetowej; 

6)   przychody i koszty jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 14. 

4. Do sprawozdania dołącza się: 

1)   omówienie wykonania budżetu państwa, z uwzględnieniem różnic między 

wielkościami uchwalonymi a wykonanymi; 

2)   informację o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; 

3)   omówienie wielkości środków własnych Unii Europejskiej, z uwzględnieniem różnic 

między wielkościami uchwalonymi a wykonanymi; 

4)   informacje dotyczące otrzymanych i wydatkowanych środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3; 

5)   (uchylony); 

6)   informację o realizacji kwoty wydatków obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1 oraz 

kwoty limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3; 

7)   informację o sumie obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 5. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1799506:part=a182u2p1:nr=1&full=1
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5. Zbiorcza informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego powinna 

zawierać, odrębnie dla każdego stopnia jednostki samorządu terytorialnego: 

1)   zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł; 

2)   zestawienie wydatków według działów; 

3)   zestawienie wydatków według ważniejszych rodzajów wydatków; 

4)   zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych; 

5)   omówienie wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

6)   kwotę nadwyżki albo deficytu jednostek samorządu terytorialnego. 

6. Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, z wyodrębnieniem wydatków 

na programy wieloletnie, powinna zawierać: 

1)   omówienie realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie 

określonym w art. 104 ust. 1 pkt 2; 

2)   omówienie i zestawienie planowanych i poniesionych wydatków oraz planowanych i 

osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów sporządzane w układzie zadań 

budżetowych określonych w art. 2 pkt 3. 

7. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Rada Ministrów dołącza: 

1)   sprawozdanie dotyczące przestrzegania zasady stanowiącej, że kwota państwowego 

długu publicznego nie może przekroczyć 60% wartości rocznego produktu krajowego 

brutto w danym roku budżetowym; 

2)   informację dotyczącą długu, poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych, o 

których mowa w art. 38. 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. O GRACH HAZARDOWYCH (Dz. U. z 2016 r. poz. 

471) 

 

Art. 5. 

1. Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo 

stanowi monopol państwa. 

[2. Wykonywanie monopolu państwa należy do ministra właściwego do spraw Skarbu 

Państwa, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych 

tworzy w tym celu jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.] 
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<2. Wykonywanie monopolu państwa należy do Prezesa Rady Ministrów, który tworzy 

w tym celu jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(Dz. U. poz. …) Prezes Rady Ministrów może wskazać spółki, wobec których 

uprawnienia Skarbu Państwa, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wykonują inne niż 

Prezes Rady Ministrów organy administracji rządowej.> 

3. Do prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy o 

ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie ochrony konkurencji. 

 

Art. 62. 

1. W przypadku naruszenia ustawy lub uchybienia przepisom regulaminów gier przez spółkę 

urządzającą gry stanowiące monopol państwa minister właściwy do spraw finansów 

publicznych wydaje, w drodze decyzji, polecenie usunięcia stwierdzonych naruszeń lub 

uchybień w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. 

[2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje ministra właściwego do 

spraw Skarbu Państwa, o nieusunięciu w terminie stwierdzonych naruszeń lub uchybień 

przekazując mu szczegółową informację o tych naruszeniach i uchybieniach. 

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podejmuje czynności mające na celu 

usunięcie stwierdzonych naruszeń lub uchybień i niezwłocznie informuje ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych o podjętych czynnościach.] 

<2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje organ uprawniony do 

wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa o 

nieusunięciu w terminie stwierdzonych naruszeń lub uchybień, przekazując mu 

szczegółową informację o tych naruszeniach i uchybieniach. 

3. Organ uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu 

Państwa podejmuje czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń lub 

uchybień. Organ uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących 

do Skarbu Państwa inny niż Prezes Rady Ministrów niezwłocznie informuje ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych o podjętych czynnościach.> 
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USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. O REKAPITALIZACJI NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI 

ORAZ O RZĄDOWYCH INSTRUMENTACH STABILIZACJI FINANSOWEJ (Dz. U. poz. 

226, z 2011 r. poz. 196, z 2013 r. poz. 1012, z 2015 r. poz. 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

996) 

 

Art. 7. 

1. Zwiększenie funduszy własnych w wyniku wykonania gwarancji ostrożnościowej 

następuje z dniem objęcia akcji przez Skarb Państwa. Przepisu art. 441 § 4 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie stosuje się. 

[2. Prawa z objętych przez Skarb Państwa akcji, o których mowa w art. 5 , wykonuje minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych.] 

3. Akcje objęte przez Skarb Państwa w wyniku wykonania gwarancji ostrożnościowej są 

uprzywilejowane co do głosu i przyznają 2 głosy na akcję podczas głosowania uchwały o 

podziale zysku. 

4. Do objęcia akcji instytucji przez Skarb Państwa w wyniku wykonania gwarancji 

ostrożnościowej przepisów art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, art. 

69 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. z 2013 r. poz. 1382, z 2015 r. poz. 978, 1260 i 1844 oraz z 2016 r. 

poz. 615 i 996) oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi nie stosuje się. 

 

Art. 10. 

[1. Do ustalenia ceny sprzedaży akcji instytucji objętych przez Skarb Państwa w wyniku 

wykonania gwarancji ostrożnościowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981) w zakresie 

ustalenia ceny akcji w ramach prywatyzacji pośredniej.] 

<1. Do sprzedaży akcji instytucji objętych przez Skarb Państwa w wyniku wykonania 

gwarancji ostrożnościowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. …).> 

2. Jeżeli wykup akcji instytucji objętych przez Skarb Państwa w wyniku wykonania gwarancji 

ostrożnościowej następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o przymusowym 

wykupie akcji, cena akcji jest nie niższa niż najwyższa z wartości: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a441%C2%A74&full=1
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1)   cena ustalona zgodnie z ust. 1; 

2)   średnia cena rynkowa z okresu 3 miesięcy poprzedzających uchwałę walnego 

zgromadzenia, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku 

regulowanym; 

3)   iloczyn ceny objęcia tych akcji i współczynnika korygującego. 

3. Za średnią cenę rynkową, o której mowa w ust. 2, uważa się cenę będącą średnią 

arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. 

4. Przepisu art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie 

stosuje się. 

Art. 19b. 

1. Zastosowanie publicznego wsparcia kapitałowego polega na: 

1)   objęciu lub nabyciu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I lub instrumentów 

dodatkowych w kapitale Tier I, lub instrumentów w kapitale Tier II; 

2)   udzieleniu gwarancji zwiększenia funduszy własnych. 

[2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uprawnienia z praw udziałowych wykonuje 

minister właściwy do spraw instytucji finansowych, łącznie z wynikającymi z nich prawami 

osobistymi. Przepisy art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 i 888) stosuje się 

odpowiednio.] 

3. Podmioty objęte instrumentem tymczasowej własności publicznej powinny być zarządzane 

w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz 

zobowiązań. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po ustaniu okoliczności, o których 

mowa w art. 19a ust. 1, zbywa prawa udziałowe, jeżeli jest to uzasadnione warunkami 

rynkowymi i finansowymi. Zbycie może nastąpić wyłącznie na rzecz podmiotów innych 

niż wskazane w art. 19c ust. 1. 

Art. 19c. 

1. Zastosowanie instrumentu tymczasowej własności publicznej polega na przeniesieniu 

całości praw udziałowych podmiotu, o którym w mowa w art. 2a ust. 2 (przeniesienie praw 

udziałowych), na rzecz: 

[1)   państwowej osoby prawnej, o której mowa w art. 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 

o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;] 

<1) państwowej osoby prawnej;> 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1567823:part=a418%C2%A71&full=1
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2)   spółki, w której Skarb Państwa ma pozycję dominującą; 

3)   spółki prawa handlowego, w której podmiotami dominującymi są podmioty wskazane 

w pkt 1 lub 2. 

2. Skarb Państwa albo państwowa osoba prawna ma pozycję dominującą, w przypadku gdy: 

1)   dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, 

bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie 

porozumień z innymi osobami, lub 

2)   jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej 

spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

3)   jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady 

nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni 

zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

4)   członkowie zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub 

5)   dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej 

albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z 

innymi osobami, lub 

6)   wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni 

zależnej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933) 

 

Art. 1. 

Ustawa określa zasady: 

[1) finansowania nauki ze środków finansowych ustalanych na ten cel w wyodrębnionej części 

budżetu państwa - "Nauka" oraz ze środków finansowych Funduszu Nauki i Technologii 
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Polskiej, zwanych dalej "środkami finansowymi na naukę", którymi dysponuje minister 

właściwy do spraw nauki, zwany dalej "Ministrem";] 

<1) finansowania nauki ze środków finansowych ustalanych na ten cel w budżecie 

państwa, zwanych dalej „środkami finansowymi na naukę”, którymi dysponuje 

minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”;> 

2)   udzielania zamówień, o których mowa w art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 

996 i 1020), jeżeli ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 

000 euro, zwanych dalej "zamówieniami z dziedziny nauki", przez podmioty określone w 

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, do których 

stosuje się przepisy ustawy, zwane dalej "podmiotami zamawiającymi". 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O INSTYTUTACH BADAWCZYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 371, 1079 i 1311) 

 

Art. 12. 

[1. Instytut może podlegać komercjalizacji lub prywatyzacji bezpośredniej.] 

<1. Instytut może podlegać komercjalizacji.> 

[2. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji instytutu może podlegać prywatyzacji 

pośredniej.] 

[3. Do komercjalizacji i prywatyzacji instytutu stosuje się przepisy o komercjalizacji i 

prywatyzacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Komercjalizację lub prywatyzację instytutu poprzedza postępowanie przygotowawcze 

mające na celu ocenę celowości oraz warunków jego komercjalizacji lub prywatyzacji. 

5. Decyzję o komercjalizacji instytutu może podjąć minister nadzorujący w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw nauki, z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora, po 

zasięgnięciu opinii rady naukowej. W przypadku prywatyzacji bezpośredniej zadania i 

kompetencje organu założycielskiego określone w przepisach, o których mowa w ust. 3, 

wykonuje minister nadzorujący.] 
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<3. Do komercjalizacji instytutu stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 

1174 i …), z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Komercjalizację instytutu poprzedza postępowanie przygotowawcze mające na celu 

ocenę celowości oraz warunków jego komercjalizacji. 

5. Decyzję o komercjalizacji instytutu może podjąć minister nadzorujący 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, z inicjatywy własnej lub na 

wniosek dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej.> 

6. Do pracowników instytutu przekształconego w spółkę handlową stosuje się art. 23
1
 

Kodeksu pracy. 

 

Art. 16. 

1. Mienie instytutu obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 

2. Organ wskazany w akcie o utworzeniu instytutu wyposaża tworzony instytut w 

nieruchomości Skarbu Państwa. Na wyposażenie instytutu tworzonego z połączenia kilku 

instytutów przeznacza się nieruchomości stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste 

gruntów łączonych instytutów; na jego wyposażenie mogą być również przeznaczone 

nieruchomości Skarbu Państwa. 

3. Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać instytutom 

nieruchomości w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65). 

4. Gospodarowanie mieniem instytutu odbywa się zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, 

celowości, gospodarności i oszczędności. 

[5. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w art. 7 ust. 1, jego majątek, po 

zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa. O przeznaczeniu 

majątku decyduje minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

nauki oraz ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 15.] 

<5. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w art. 7 ust. 1, jego majątek, po 

zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa. O przeznaczeniu 

majątku decyduje minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, 

z zastrzeżeniem art. 15.> 
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Art. 17. 

[1. Do rozporządzania składnikami aktywów trwałych instytutu o wartości rynkowej 

przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250 000 euro, z wyłączeniem czynności w 

zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, stosuje się 

przepisy art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154).] 

<1. Do czynności prawnych dotyczących składników aktywów trwałych, w zakresie 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, nie stosuje się 

przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. poz. ...).> 

2. Instytut sprzedaje innym podmiotom, na podstawie umów prawa cywilnego, składniki 

aktywów trwałych w drodze publicznego przetargu na zasadach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o 

przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 oraz z 2015 r. 1322). 

[3. Instytut zgłasza ministrowi nadzorującemu zamiar dokonania czynności prawnej, mającej 

za przedmiot mienie zaliczone zgodnie z przepisami o rachunkowości do aktywów trwałych 

o wartości rynkowej wyższej niż równowartość w złotych kwoty 134 000 euro, obliczonej 

na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z 

dnia zgłoszenia, polegającej na: 

1)   wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji; 

2)   dokonaniu darowizny; 

3)   nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa 

cywilnego. 

4. Minister nadzorujący może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, nie 

wyrazić zgody na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust. 3.] 

5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, 

prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz 

pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, za zgodą ministra 

nadzorującego, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w 

takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu. 

6. Przedmiot działalności spółki, o której mowa w ust. 5, musi być związany z prowadzonymi 

przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, o których mowa w art. 2 ust. 

1-3. 
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7. Instytut jest obowiązany uzyskać zgodę ministra nadzorującego na wykonywanie praw z 

tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 5. 

8. Czynności prawne dokonane z naruszeniem przepisów określonych w ust. 1-7 są nieważne. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O POLSKIEJ AKADEMII NAUK (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 572, 1311 i 1933) 

 

Art. 24. 

1. Kanclerz Akademii składa, w imieniu Akademii, oświadczenia woli w zakresie zarządzania 

majątkiem i w zakresie budżetu Akademii oraz odpowiada za gospodarowanie mieniem i 

wynik finansowy działalności Akademii. Kanclerz Akademii odpowiada za 

gospodarowanie mieniem Akademii zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 72 ust. 1. 

[2. Kanclerz Akademii rozporządza składnikami aktywów trwałych Akademii o wartości 

rynkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 134 000 euro obliczonej na 

podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z 

pierwszego dnia miesiąca, w którym rozporządzenie ma być dokonane. Rozporządzenie 

przez Kanclerza Akademii składnikami aktywów trwałych Akademii o wartości rynkowej 

przekraczającej równowartość w złotych 134 000 euro wymaga zgody Prezesa Akademii.] 

[3. Do rozporządzania składnikami aktywów trwałych Akademii o wartości rynkowej 

przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250 000 euro, z wyłączeniem czynności w 

zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, stosuje się 

przepisy art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154).] 

<3. Na zasadach określonych w art 38–41 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. ...) dokonanie przez Akademię 

czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych oraz 

dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie oddania tych 

składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku 

kalendarzowym, wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość 
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rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 1 000 000 złotych. Zgody 

nie wymaga dokonanie czynności prawnych dotyczących składników aktywów 

trwałych Akademii, w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych.> 

[4. Czynności prawne dokonane z naruszeniem przepisów ust. 2 i 3 są nieważne.] 

 

Art. 45. 

[1. Akademia wyposaża tworzony instytut ze swojego mienia w środki niezbędne do 

prowadzenia działalności określonej w statucie instytutu. Czynność ta nie wymaga zgody 

ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, o której mowa w art. 5a-5c ustawy z dnia 

8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi 

Państwa.] 

<1. Akademia wyposaża tworzony instytut ze swojego mienia w środki niezbędne do 

prowadzenia działalności określonej w statucie instytutu. Czynność ta nie wymaga 

zgody, o której mowa w art. 38–41 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym.> 

2. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, polegające na przeniesieniu prawa własności 

nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, następuje w drodze decyzji 

administracyjnej Prezesa Akademii. Decyzja Prezesa Akademii stanowi podstawę do 

dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej. 

[3. Prezes Akademii informuje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o przeniesieniu 

prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa w 

ust. 2, w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja Prezesa Akademii stała się 

ostateczna.] 

<3. Prezes Akademii informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o przeniesieniu prawa 

własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa w ust. 

2, w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja Prezesa Akademii stała się 

ostateczna.> 
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Art. 54. 

1. Dyrektor instytutu kieruje bieżącą działalnością instytutu, odpowiada za gospodarowanie 

mieniem zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz odpowiada za wynik 

finansowy działalności instytutu. 

[2. Dyrektor rozporządza składnikami aktywów trwałych instytutu. Do czynności prawnych w 

zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych instytutu o wartości rynkowej 

przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250 000 euro, z wyłączeniem czynności w 

zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, stosuje się 

przepisy art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa. 

3. Przed wystąpieniem o zgodę do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w trybie 

wskazanym w ust. 2, dyrektor instytutu jest obowiązany uzyskać zgodę Prezesa i Prezydium 

Akademii.] 

<2. Dyrektor rozporządza składnikami aktywów trwałych instytutu. Do czynności 

prawnych dotyczących składników aktywów trwałych instytutu, w zakresie 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, nie stosuje się 

przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym. 

3. Przed wystąpieniem o zgodę w trybie wskazanym w ust. 2, dyrektor instytutu jest 

obowiązany uzyskać zgodę Prezesa i Prezydium Akademii.> 

[4. Zgody Prezesa Akademii wymaga czynność prawna mająca za przedmiot mienie będące 

własnością instytutu, zaliczone zgodnie z przepisami o rachunkowości do aktywów 

trwałych o wartości rynkowej wyższej niż równowartość w złotych kwoty 134 000 euro 

obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według 

stanu z pierwszego dnia miesiąca, w którym rozporządzenie ma być dokonane, polegająca 

na: 

1)   zbyciu, wydzierżawieniu, wynajmie, przeniesieniu mienia; 

2)   wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji; 

3)   dokonaniu darowizny; 

4)   nieodpłatnym oddaniu do użytkowania innym podmiotom w drodze umowy 

cywilnoprawnej.] 

5. Do przysługującego instytutowi prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 

stosuje się przepisy art. 77 ust. 1 i 2. 
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[Art. 73. 

1. Wartość rynkową mienia Akademii oraz instytutów oblicza się na podstawie średniego 

kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu odpowiednio z dnia 

dokonania czynności prawnej albo z dnia wystąpienia do Prezesa Akademii odpowiednio 

przez Kanclerza Akademii lub dyrektora instytutu o zgodę. 

2. W przypadku rozporządzenia prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego 

nieruchomości, wartość rynkową mienia oblicza się łącznie bez względu na liczbę 

nabywców ułamkowych części tych praw i liczbę sprzedanych udziałów.] 

 

[Art. 75. 

1. Zgody Prezydium Akademii wymaga zbycie lub obciążenie nieruchomości Akademii oraz 

instytutów o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250 000 euro, 

obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, 

według stanu z dnia wystąpienia o zgodę. 

2. Czynności prawne dokonane z naruszeniem przepisu określonego w ust. 1, są nieważne.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA 

DO REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 1250) 

 

Art. 6. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera: 

1)   charakterystykę inwestycji określającą rodzaj budowli przeciwpowodziowej oraz jej 

lokalizację i parametry techniczne; 

2)   mapę w skali co najmniej 1:10 000, przedstawiającą projektowany obszar inwestycji z 

zaznaczeniem podziału geodezyjnego nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla 

obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, a także wskazanie części 

nieruchomości będących częścią inwestycji, na której nie będą prowadzone roboty 

budowlane; 
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3)   analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami ryzyka 

powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały 

opracowane; 

4)   mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

5)   określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 

6)   cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w 

art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu; 

7)   opinie: 

a)  ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji 

lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska albo status 

obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 

r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 

oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742), 

b)  dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich, 

c)  właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych, 

d)  dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do 

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 

e)  właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury 

chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 

i 774), 

f)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowych, 

g)  właściwego zarządcy infrastruktury drogowej - w odniesieniu do dróg, 

h)  właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora, 

i)  dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, o ile nie jest inwestorem, 

j)  właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - w 

odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) oraz 
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1232, z późn. zm.), 

[k)  ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do nieruchomości, o 

których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179),] 

<k)  ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do 

nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 

r. poz. 1569 i 1642),> 

l)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.); 

8)   pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane; 

9)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 17; 

10)  wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na realizację 

inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 4; 

11)  wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b; 

12)  wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości wskazanych 

zgodnie z pkt 10. 

2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, na wniosek inwestora, w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii; 

niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 

zwolnienia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi 

przepisami. 
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USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. O CENTRALNYM OŚRODKU BADANIA ODMIAN 

ROŚLIN UPRAWNYCH (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2012 r. poz. 1512) 

 

[Art. 17. 

1. Wydzierżawienie lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach 

Centralnego Ośrodka wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

2. Zbycie nieruchomości Centralnego Ośrodka wymaga zgody ministra właściwego do spraw 

rolnictwa i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1638) 

 

Art. 6. 

1. [Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej 

albo wojewodę może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:] <Skarb Państwa 

reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo 

wojewodę może, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 

o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. …), utworzyć i prowadzić 

podmiot leczniczy w formie:> 

1)   spółki kapitałowej; 

2)   jednostki budżetowej; 

3)   jednostki wojskowej; 

4)   samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Jednostka samorządu terytorialnego może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w 

formie: 

1)   spółki kapitałowej; 

2)   jednostki budżetowej; 

3)   samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

[3. Właściwy minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda wykonują 

uprawnienia: 
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1)   Skarbu Państwa w stosunku do spółek kapitałowych przez nich utworzonych i 

prowadzonych; 

2)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w art. 20 ust. 2 pkt 4, art. 26 

ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 53 ust. 2 i art. 427 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) - w 

przypadku upadłości spółki, o której mowa w pkt 1. 

4. Do spółki kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się przepisów o gospodarce 

komunalnej. 

5. Utworzenie spółki kapitałowej przez Skarb Państwa reprezentowany przez centralny organ 

administracji rządowej wymaga odpowiednio zgody właściwego ministra w przypadku 

centralnego organu nadzorowanego przez tego ministra albo Prezesa Rady Ministrów w 

przypadku centralnego organu nadzorowanego przez Prezesa Rady Ministrów.] 

6. Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo spółki kapitałowej. 

7. W spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wykonującej działalność leczniczą, o której 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2, wartość nominalna udziałów albo akcji należących do uczelni 

medycznej nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz uczelnia ta 

dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 

walnym zgromadzeniu. Udziały albo akcje w tej spółce poza uczelniami medycznymi 

mogą posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz 

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. 

8. Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo 

wojewodę oraz jednostka samorządu terytorialnego mogą przystępować do spółki 

kapitałowej wykonującej działalność leczniczą. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

9. W spółce kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1, lub do której 

przystąpiły podmioty, o których mowa w ust. 8, wartość nominalna udziałów albo akcji 

należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie może stanowić 

mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników 

albo na walnym zgromadzeniu. 

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się, jeżeli nabywcą lub obejmującym akcje spółki prowadzącej 

działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 
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gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960), jest spółka kapitałowa, wobec 

której Skarb Państwa sprawuje kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 

11. W spółce kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub 

uczelnia medyczna posiada udziały albo akcje o wartości nominalnej nie mniejszej niż 

51% kapitału zakładowego spółki, nie wypłaca się dywidendy. 

 

Art. 41. 

1. W podmiocie leczniczym działającym w formie spółki kapitałowej utworzonej przez Skarb 

Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do którego 

podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 i w którym posiadają udziały albo akcje 

reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego uchwały zgromadzenia wspólników 

albo walnego zgromadzenia dotyczące: 

1)   rozwiązania spółki, 

2)   zbycia przedsiębiorstwa spółki, 

3)   zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, 

4)   zbycia udziałów albo akcji, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale 

zakładowym spółki, 

5)   istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki 

- są podejmowane większością trzech czwartych głosów. 

[2. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący Skarb Państwa, jednostkę samorządu 

terytorialnego lub uczelnię medyczną w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, są 

powoływani spośród osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w przepisach o 

komercjalizacji i prywatyzacji, albo zostały zwolnione z obowiązku złożenia egzaminu 

zgodnie z tymi przepisami.] 

<2. Członkowie rady nadzorczej reprezentujący Skarb Państwa, jednostkę samorządu 

terytorialnego lub uczelnię medyczną w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, są 

powoływani spośród osób spełniających wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 15 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.> 
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Art. 75. 

Organem dokonującym przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej w spółkę kapitałową, zwanym dalej "organem dokonującym przekształcenia", 

jest: 

[1)   minister właściwy do spraw Skarbu Państwa - w przypadku samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny 

organ administracji rządowej albo wojewoda;] 

<1) odpowiednio minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda – 

w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

jest podmiotem tworzącym;> 

2)   organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest 

jednostka samorządu terytorialnego; 

3)   rektor - w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia 

prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych; 

4)   dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - w przypadku 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem 

tworzącym jest to centrum. 

 

Art. 76. 

1. Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany 

niezwłocznie doręczyć organowi dokonującemu przekształcenia odpowiedzi na pytania 

zawarte w kwestionariuszu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

zwanym dalej "kwestionariuszem", wraz z wymaganymi dokumentami, a także udzielać 

wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia. 

[2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza oraz wykaz 

dokumentów niezbędnych do przekształcenia, kierując się koniecznością ograniczenia 

obowiązków informacyjnych kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej do danych niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia.] 

<2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

kwestionariusza oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przekształcenia, kierując 



- 250 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

się koniecznością ograniczenia obowiązków informacyjnych kierownika 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do danych niezbędnych do 

przeprowadzenia przekształcenia.> 

 

Art. 78. 

1. Akt przekształcenia zawiera: 

1)   akt założycielski spółki; 

2)   imiona i nazwiska członków organów spółki pierwszej kadencji; 

3)   pierwszy regulamin organizacyjny. 

[2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy wzór aktu przekształcenia, 

mając na celu zapewnienie sprawności procesu przekształcenia samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej w spółki, o których mowa w art. 69.] 

<2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy 

wzór aktu przekształcenia, mając na celu zapewnienie sprawności procesu 

przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki, 

o których mowa w art. 69.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI 

W ZAKRESIE OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INWESTYCJI 

TOWARZYSZĄCYCH (Dz. U. poz. 789, z późn. zm.) 

 

Art. 5. 

1. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej zawiera: 

(pkt 1 -11 pominięto) 

12)  opinie: 

(lit. a – lit. n pominięto) 

[m)  ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do nieruchomości, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179),] 
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<m)  ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do 

nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 

r. poz. 1569 i 1642),> 

n)  dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach 

parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), 

o)  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - w odniesieniu do innych, niż 

określone w lit. n, form ochrony przyrody, 

p)  właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do 

inwestycji obejmującej wykonanie urządzeń wodnych, 

q)  właściwych organów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 

r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. 

zm.). 

2. Właściwe organy wydają opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym 

terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. 

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 12, zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody 

bądź stanowiska właściwych organów, wymagane odrębnymi przepisami dla lokalizacji 

inwestycji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. O WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1392) 

 

Art. 11. 

1. Organ administracji rządowej realizujący zadania z zakresu współpracy rozwojowej jest 

obowiązany do sporządzania i przekazywania corocznie ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych sprawozdania z realizacji tych zadań, w tym wskazywania przedsięwzięć 

finansowanych wyłącznie ze środków publicznych. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1455155:ver=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1446527:part=a10u1:ver=1&full=1
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[2. Fundacja, o której mowa w art. 10 ust. 3, jest obowiązana do sporządzania i 

przekazywania corocznie ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi 

właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz sejmowej komisji właściwej do spraw 

zagranicznych sprawozdania z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej 

określonych w Planie.] 

<2. Fundacja, o której mowa w art. 10 ust. 3, jest obowiązana do sporządzania 

i przekazywania corocznie ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz 

sejmowej komisji właściwej do spraw zagranicznych sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu współpracy rozwojowej określonych w Planie.> 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się do dnia 15 kwietnia roku 

następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. O DOTACJI PRZEZNACZONEJ DLA NIEKTÓRYCH 

PODMIOTÓW (Dz. U. z 2016 r. poz. 1389 i 1592) 

 

[Art. 12a. 

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin wykonuje uprawnienia Skarbu 

Państwa określone w art. 2 pkt 5 i 6, art. 5a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 

r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 154 i 888) w odniesieniu do spółki Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli 

"Bochnia" z siedzibą w Bochni oraz Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna w Wieliczce.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. O RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528) 

 

Art. 8. 

1. Na wniosek stowarzyszenia ogrodowego rada gminy może, w drodze uchwały, utworzyć 

ROD na gruntach stanowiących własność gminy. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a2p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a2p6&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a5%28a%29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1501337:part=a18u1&full=1
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2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności kryteria i sposób wyłonienia 

stowarzyszenia ogrodowego, z którym zostanie zawarta umowa, o której mowa w art. 9. 

3. Do utworzenia ROD na gruntach stanowiących własność powiatu lub województwa 

przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

[4. W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem 

nieruchomości, którymi na mocy przepisów odrębnych gospodaruje minister właściwy do 

spraw Skarbu Państwa, kompetencję, o której mowa w ust. 1, wykonuje właściwy starosta 

w drodze zarządzenia, po uzyskaniu zgody wojewody. Przepis ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.] 

<4. W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem 

nieruchomości, którymi na mocy przepisów odrębnych gospodaruje inny organ, 

kompetencję, o której mowa w ust. 1, wykonuje właściwy starosta w drodze 

zarządzenia, po uzyskaniu zgody wojewody. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. O NIEKTÓRYCH UMOWACH ZAWIERANYCH 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA 

BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA (Dz. U. poz. 932) 

 

Art. 26. 

1. Tworzy się Komitet Offsetowy, który działa przy Ministrze Obrony Narodowej jako organ 

opiniodawczo-doradczy. 

2. W skład Komitetu Offsetowego wchodzi przedstawiciel: 

1)   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   Prezesa Rady Ministrów; 

3)   Ministra Obrony Narodowej; 

4)   ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

5)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

6)   ministra właściwego do spraw nauki; 

[7)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;] 

8)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 
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9)   ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

<9a) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;> 

10)  Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; 

11)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; 

13)  Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

3. Przewodniczący Komitetu Offsetowego może zapraszać do udziału w pracach Komitetu 

Offsetowego bez prawa głosu inne osoby niż wymienione w ust. 2, w szczególności 

przedstawicieli innych ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, oraz, o ile 

uzna to za wskazane, wybranych offsetobiorców. 

4. Przewodniczącym Komitetu Offsetowego jest przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej. 

Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Offsetowego wybiera ze swego grona Komitet 

Offsetowy. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjny Komitetu 

Offsetowego, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności działania 

Komitetu Offsetowego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. O PRZEKSZTAŁCANIU JEDNOOSOBOWYCH 

SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ Z 

WYKORZYSTANIEM DÓBR KULTURY W PAŃSTWOWE INSTYTUCJE KULTURY 

(Dz. U. poz. 337 oraz z 2016 r. poz. 1202) 

 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   akcjach i walnym zgromadzeniu - należy przez to również rozumieć odpowiednio udziały 

i zgromadzenie wspólników; 

[2)   spółce - należy przez to rozumieć jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w której 

organem uprawnionym do wykonywania praw z akcji lub udziałów jest minister właściwy 

do spraw Skarbu Państwa.] 

<2) spółce – należy przez to rozumieć jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.> 
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[Art. 7. 

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa występuje z wnioskiem, o którym mowa w art. 5 

pkt 2, do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

dołączając do wniosku odpis uchwały, o której mowa w art. 5 pkt 1.] 

<Art. 7. 

1. Pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona 

do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa występuje 

z wnioskiem, o którym mowa w art. 5 pkt 2, do ministra właściwego do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, dołączając do wniosku odpis uchwały, o której 

mowa w art. 5 pkt 1. 

2. W przypadku kiedy organem uprawnionym do wykonywania praw z akcji należących 

do Skarbu Państwa jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, z wnioskiem występuje spółka.> 

 

Art. 8. 

1. W przypadku uznania, że przekształcenie spółki w państwową instytucję kultury spełnia 

cele określone w art. 3, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, na wniosek, o którym mowa w art. 5 pkt 2, dokonuje przekształcenia spółki 

w państwową instytucję kultury. Akt przekształcenia spółki w państwową instytucję 

kultury wymaga formy aktu notarialnego. 

2. Po sporządzeniu aktu przekształcenia spółki w państwową instytucję kultury minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje akt o utworzeniu 

państwowej instytucji kultury oraz nadaje jej statut. 

[3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje wypis i 

odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, ministrowi właściwemu do spraw 

Skarbu Państwa.] 

 

Art. 9. 

[1. Sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wykreślenia przekształcanej spółki z rejestru 

przedsiębiorców, po przedłożeniu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa 

wypisu i odpisów dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2.] 

<1. Sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wykreślenia przekształcanej spółki z rejestru 

przedsiębiorców, po przedłożeniu przez ministra właściwego do spraw kultury i 
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ochrony dziedzictwa narodowego wypisu i odpisów dokumentów, o których mowa w 

art. 8 ust. 1 i 2.> 

2. Z dniem wykreślenia przekształcanej spółki z rejestru przedsiębiorców, minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonuje wpisu państwowej 

instytucji kultury do rejestru instytucji kultury. 

3. Przekształcana spółka staje się państwową instytucją kultury z dniem dokonania wpisu 

państwowej instytucji kultury do rejestru instytucji kultury, zwanym dalej "dniem 

przekształcenia". 

4. W przypadku dokonania wpisu państwowej instytucji kultury do rejestru instytucji kultury 

po dniu wykreślenia przekształcanej spółki z rejestru przedsiębiorców, wpis ten ma moc 

wsteczną od dnia wykreślenia przekształcanej spółki z rejestru przedsiębiorców. 

 

Art. 13. 

1. [Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w drodze pisemnego oświadczenia:]  

<Pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ  lub inna jednostka 

uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu 

Państwa w drodze pisemnego oświadczenia:> 

1)   rozpatruje i zatwierdza bądź odmawia zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania zarządu z działalności przekształcanej spółki za okres poprzedzający jej 

wykreślenie z rejestru przedsiębiorców; 

2)   udziela bądź odmawia udzielenia członkom organów przekształcanej spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie poprzedzającym jej 

wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. 

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlega badaniu przez biegłego 

rewidenta. 
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USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (Dz. U. 

poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925 i 1579) 

 

Art. 165. 

[1. Minister właściwy do spraw energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady oraz biorąc 

pod uwagę politykę energetyczną państwa, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do 

spraw Skarbu Państwa, wyraża, w drodze decyzji, zgodę na przystąpienie przedsiębiorstwa 

energetycznego, o którym mowa w art. 164 ust. 1, do wspólnego projektu energetycznego.] 

<1. Minister właściwy do spraw energii, stosując obiektywne i przejrzyste zasady oraz 

biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa wyraża, w drodze decyzji, zgodę na 

przystąpienie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 164 ust. 1, do 

wspólnego projektu energetycznego.> 

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstw energetycznych, które zamierzają realizować wspólny 

projekt energetyczny; 

2)   opis instalacji odnawialnego źródła energii, którego dotyczy wspólny projekt 

energetyczny; 

3)   określenie udziału lub ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii, która będzie mogła być zaliczana do krajowego celu 

danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

4)   określenie okresu, w latach kalendarzowych, w którym wytworzona energia 

elektryczna będzie mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa 

członkowskiego; 

5)   zasady korzystania instalacji odnawialnego źródła energii z mechanizmów i 

instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii. 

4. Minister właściwy do spraw energii, wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, określi 

udział lub ilość energii elektrycznej, która będzie zaliczona do krajowego celu, o którym 

mowa w art. 126 ust. 2 pkt 1. 

5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii 

przekazuje Komisji Europejskiej informację zawierającą: 
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1)   oznaczenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z którego podmioty będą 

uczestniczyły we wspólnym projekcie energetycznym; 

2)   opis instalacji odnawialnego źródła energii, którego ma dotyczyć wspólny projekt 

energetyczny; 

3)   określenie udziału lub ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji 

odnawialnego źródła energii, która będzie mogła być zaliczana do krajowego celu 

danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

4)   okres, w latach kalendarzowych, w którym wytworzona energia elektryczna będzie 

mogła być zaliczana do krajowego celu danego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. 

6. W przypadku konieczności zmiany wspólnego projektu energetycznego przedsiębiorstwo 

energetyczne, które uzyskało zgodę, o której mowa w ust. 1, występuje do ministra 

właściwego do spraw energii z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę wspólnego 

projektu energetycznego. 

7. Do wyrażenia zgody na zmianę wspólnego projektu energetycznego przepisy ust. 1-4 

stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 221. 

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na powołanie Operatora 

Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. wynosi w: 

1)   2015 r. - 274 000 zł; 

2)   latach 2016-2025 - 0 zł. 

[2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, 

o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.] 

<2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o 

którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 

3.> 

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego 

wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent 

środków obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków. 

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem 

finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się. 
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USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. – PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1574 i 1579) 

 

Art. 222. 

[1. O złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, który dotyczy przedsiębiorstwa państwowego 

albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, sąd niezwłocznie zawiadamia, przy 

zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności 

przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną, odpowiednio organ założycielski albo ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa, który może złożyć sądowi opinię w sprawie. Brak 

opinii nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.] 

<1. O złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, który dotyczy przedsiębiorstwa 

państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, sąd niezwłocznie 

zawiadamia, przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną, organ 

założycielski albo pełnomocnika Rządu, państwową osobę prawną, organ lub inną 

jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do 

Skarbu Państwa, które mogą złożyć sądowi opinię w sprawie. Brak opinii nie 

wstrzymuje rozpoznania sprawy.> 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą zgłosić się do udziału w sprawie w charakterze 

uczestników postępowania. 

3. O złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu obwieszcza się. W obwieszczeniu podaje się 

informacje, o których mowa w art. 219 ust. 1. 

 

Art. 229. 

[1. O złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, który dotyczy 

przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, sąd 

niezwłocznie zawiadamia, przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 

na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną, odpowiednio 

organ założycielski albo ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który może złożyć 

sądowi opinię w sprawie. Brak opinii nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.] 

<1. O złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, który 

dotyczy przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, 

sąd niezwłocznie zawiadamia, przy zastosowaniu środków bezpośredniego 
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porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę 

elektroniczną, organ założycielski albo pełnomocnika Rządu, państwową osobę 

prawną, organ lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji lub 

udziałów należących do Skarbu Państwa, które mogą złożyć sądowi opinię w sprawie. 

Brak opinii nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.> 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą zgłosić się do udziału w sprawie w charakterze 

uczestników postępowania. 

 

Art. 235. 

1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego obwieszcza się. 

2. Postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 

doręcza się dłużnikowi, a postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania 

układowego również nadzorcy sądowemu wraz z odpisem wniosku i odpisami 

załączników. 

[3. Postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec 

przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa doręcza się 

również odpowiednio organowi założycielskiemu albo ministrowi właściwemu do spraw 

Skarbu Państwa.] 

<3. Postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 

wobec przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa 

doręcza się również organowi założycielskiemu albo pełnomocnikowi Rządu, 

państwowej osobie prawnej, organowi lub innej jednostce uprawnionej do 

wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.> 

4. O otwarciu postępowania zawiadamia się właściwą izbę skarbową i właściwy oddział 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a 

także znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne przeciwko 

dłużnikowi. 

5. Jeżeli dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa 

członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub 

niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny, 

postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego doręcza się również 

Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, po uprzednim zawiadomieniu go o godzinie 

wydania postanowienia. 
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6. Jeżeli dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowienie o otwarciu przyspieszonego 

postępowania układowego doręcza się również Komisji Nadzoru Finansowego, po 

uprzednim zawiadomieniu jej o wydaniu postanowienia. 

7. Jeżeli dłużnik jest operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcą publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), o otwarciu 

postępowania zawiadamia się Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

8. Zawiadomień nadzorcy sądowego, organów egzekucyjnych oraz zawiadomień, o których 

mowa w ust. 5-7, dokonuje się w dniu otwarcia postępowania przy zastosowaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub 

pocztę elektroniczną. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. O AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 614, 1202 i 1789) 

 

Art. 9. 

1. Do zadań zleconych Agencji należy w szczególności: 

1)   wykonywanie powierzonych jej przez Ministra Obrony Narodowej zadań w zakresie 

gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz inwestycji i remontów zasobów 

mieszkaniowych i internatowych, w tym: 

a)  tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów 

mieszkaniowych i internatowych, 

b)  planowania i realizowania inwestycji, w tym budowy, zakupów i ulepszeń oraz 

remontów budynków, lokali mieszkalnych i internatów oraz związanej z nimi 

infrastruktury, w tym spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi zaciągniętych 

na te cele, a także zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 

z dotacji budżetowej, 
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c)  wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja 

otrzymuje dotację budżetową, 

d)  wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych 

znajdujących się w dyspozycji Agencji; 

[2)   wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 

2015 r. poz. 747 i 978) i przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o 

przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 oraz z 2015 r. poz. 

1322);] 

<2) wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 981, 1174 i …) i przepisów 

ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1384 oraz z 2015 r. poz. 1322);> 

3)   prowadzenie na rzecz urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych oraz zawieranie umów wynikających z tych 

postępowań finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

Minister Obrony Narodowej; 

4)   wykonywanie umów zawartych między Ministrem Obrony Narodowej a Agencją, na 

podstawie których przekazaniu podlegają kompleksy magazynowe; 

5)   prowadzenie przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych do dalszego prowadzenia, o których mowa w pkt 3, 

wszczętych i niezakończonych przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej 

lub jednostki organizacyjne podległe temu Ministrowi; 

6)   obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o 

obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa, inny niż określony w art. 7 ust. 1 pkt 1; 

7)   realizacja zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz 

występowanie o dofinansowanie, realizowanie oraz rozliczanie projektów, o których 
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mowa w rozdziale 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w 

zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej; 

8)   zbywanie podmiotom wskazanym przez Ministra Obrony Narodowej mienia 

ruchomego przekazanego Agencji przez tego Ministra. 

2. Agencja, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, może, ze środków finansowych 

pochodzących z przychodów przeznaczonych na realizację zadań Agencji, pożyczek i 

kredytów, nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe 

oraz usługi w celu przekazania ich do użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra 

Obrony Narodowej oraz jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowanym. Umowa o użytkowanie określa w 

szczególności zasady użytkowania i warunki płatności. 

3. Minister Obrony Narodowej może dokonać cesji na Agencję uprawnień i obowiązków 

zamawiającego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług, w zakresie zakończonych 

postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez urząd obsługujący Ministra 

Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej. W 

takim przypadku finansowanie dostaw i usług następuje ze środków finansowych Agencji, 

z zaciągniętych przez Agencję pożyczek i kredytów oraz przez Ministra Obrony 

Narodowej ze środków finansowych z części budżetu państwa, której dysponentem jest ten 

Minister. 

4. Przekazanie przez Agencję do użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra Obrony 

Narodowej i jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej 

przedmiotu dostaw i usług, o których mowa w ust. 3, następuje na podstawie umowy 

określającej zasady korzystania z przedmiotu umowy oraz zasady płatności, z 

uwzględnieniem wydatkowanych przez Ministra Obrony Narodowej środków finansowych 

na nabycie przedmiotu dostaw i usług. 

 

Art. 12. 

1. Prezes Agencji kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań Prezesa Agencji należy: 

1)   ustalanie projektu rocznego planu finansowego Agencji, który przekazuje się 

Ministrowi Obrony Narodowej w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad 

projektem ustawy budżetowej; 
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[2)   składanie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdania z rocznej działalności oraz 

rocznego sprawozdania finansowego Agencji wraz z opinią i raportem biegłego 

rewidenta po ich zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.] 

<2) składanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdania 

z rocznej działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji wraz 

z opinią i raportem biegłego rewidenta po ich zatwierdzeniu przez Ministra 

Obrony Narodowej.> 

 

Art. 19. 

[1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych przez Ministra Obrony 

Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. 

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa może odwołać Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków w trakcie 

trwania kadencji. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej powołuje się nowego 

członka na okres, jaki pozostaje do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej. 

3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po 

jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych.] 

<1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków powoływanych przez Ministra Obrony 

Narodowej. 

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może 

odwołać Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków w trakcie trwania 

kadencji. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej powołuje się nowego 

członka na okres, jaki pozostaje do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej. 

3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej 

oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.> 

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje na okres kadencji Minister Obrony 

Narodowej spośród osób, o których mowa w ust. 3. Minister może odwołać 
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Przewodniczącego w trakcie kadencji w każdym czasie. Odwołanie z pełnienia funkcji 

Przewodniczącego nie oznacza odwołania z Rady Nadzorczej. 

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

6. Powołanie członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem: 

1)   jego śmierci; 

2)   złożenia rezygnacji; 

3)   odwołania. 

7. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom przysługuje 

miesięczne wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje bez względu na częstotliwość 

zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, z tym że zmniejsza się wynagrodzenie 

miesięczne w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu w danym 

miesiącu, proporcjonalnie do liczby posiedzeń Rady odbytych w tym miesiącu. 

9. Minister Obrony Narodowej ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia 

przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom, 

mając na względzie pełnioną funkcję i zakres obowiązków Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej oraz pozostałych jej członków. 

 

Art. 52. 

1. Agencja prowadzi ewidencję mienia, zwaną dalej "ewidencją". 

2. W ewidencji ujmuje się mienie: 

1)   przekazane, które do dnia przekazania Agencji pozostawało w trwałym zarządzie lub 

we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, w tym 

dobra niematerialne o charakterze majątkowym; 

2)   przekazane pozostałe po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem 

założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej albo minister 

właściwy do spraw wewnętrznych; 

3)   użyczone Agencji; 

4)   inne niż określone w pkt 1-3. 

3. Dane zawarte w ewidencji chroni się przed: 

1)   przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem; 
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2)   kradzieżą; 

3)   zmianą lub dostępem przez osoby nieuprawnione. 

4. [Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, w tym rodzaje:] 

<Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia 

ewidencji, w tym rodzaje:> 

1)   działów ewidencyjnych, 

2)   dokumentów stanowiących podstawę zapisów ewidencyjnych, 

3)   danych ujmowanych w ewidencji poszczególnych działów 

- uwzględniając informacje ujęte w dokumentach potwierdzających przychody i 

rozchody mienia. 

 

Art. 60. 

1. Agencja może tworzyć, łączyć, przystępować i przejmować, na podstawie przepisów 

odrębnych, spółki prawa handlowego i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić 

mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa 

społecznego, które realizują zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

[2. Działanie Agencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, musi być poprzedzone zgodą 

Ministra Obrony Narodowej wydaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

Skarbu Państwa.] 

<2. Działanie Agencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, poprzedza wydanie zgody 

przez Ministra Obrony Narodowej.> 

3. Akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego i towarzystwach budownictwa 

społecznego, o których mowa w ust. 1, nabyte lub objęte przez Agencję w zamian za 

mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa. 

4. Prawa i obowiązki wspólnika lub akcjonariusza w podmiotach, o których mowa w ust. 3, 

wykonuje, w imieniu Skarbu Państwa, Agencja. 

[5. Decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji i udziałów w podmiotach 

określonych w ust. 3 podejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa za zgodą 

Ministra Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.] 

<5. Decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji i udziałów w 

podmiotach określonych w ust. 3 podejmuje Minister Obrony Narodowej, na 
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zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach 

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. …).> 

6. Należne Skarbowi Państwa: 

1)   dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 3, 

[2)   przychody z prywatyzacji podmiotów, o których mowa w ust. 3, w tym zbycia w nich 

akcji i udziałów, z wyjątkiem środków przeznaczonych na fundusz, o którym mowa w 

art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji] 

<2) przychody ze zbycia akcji albo udziałów podmiotów, o których mowa w ust. 3> 

- przeznacza się na realizację zadań Agencji. 

[7. Spółki oraz towarzystwa budownictwa społecznego, o których mowa w ust. 1, będące 

państwowymi osobami prawnymi, w przypadku rozporządzania składnikami aktywów 

trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości są 

obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. W tym zakresie 

stosuje się przepisy art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154).] 

 

[Art. 61. 

1. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształcenia 

przedsiębiorstw przemysłu obronnego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa 

podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, który wykonuje 

prawa z akcji i udziałów w tych spółkach w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. 

Prywatyzacja tych spółek następuje na wniosek Ministra Obrony Narodowej. 

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej może udzielić Agencji pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji i 

udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 1. 

3. Należne Skarbowi Państwa: 

1)   dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 1, 

2)   przychody z prywatyzacji spółek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem środków 

przeznaczonych na fundusz, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 

- stanowią przychody Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.] 
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<Art. 61. 

1. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształcenia 

przedsiębiorstw przemysłu obronnego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu 

Państwa podlegają przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów. 

2. Należne Skarbowi Państwa: 

1)  dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 1, 

2)  przychody ze zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 1 

– stanowią przychody Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.> 

 

Art. 63. 

1. Spółki i towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą 

dokonywać wobec Agencji oraz między sobą czynności w zakresie: 

1)   zarządu i administrowania nieruchomościami; 

2)   przygotowania, prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych, w tym przebudowy i 

remontów; 

3)   przygotowania, prowadzenia i rozliczania usług wypoczynkowych, konferencyjnych i 

szkoleniowych, ochrony obiektów oraz robót budowlanych i remontowych. 

1a. Do czynności, o których mowa w ust. 1, dokonywanych przez jednoosobową spółkę 

Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję, jeżeli ponad 80% działalności takiej 

spółki jest wykonywane na rzecz Agencji, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

[2. W spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, w których prawa akcjonariusza 

lub wspólnika w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Agencja, prezesów oraz członków 

zarządów i rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych tych podmiotów powołuje i odwołuje 

walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników, przy czym minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa, w spółkach jednoosobowych lub z większościowym udziałem Skarbu 

Państwa, wskazuje jednego członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.] 

[3. Do wynagrodzenia i innych należności prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych 

podmiotów określonych w ust. 2 stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o 

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 

1202).] 

<3. Do wynagrodzenia i innych należności prezesów, członków zarządów i rad 

nadzorczych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, w których prawa 
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akcjonariusza lub wspólnika w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Agencja, stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 

osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202).> 

 

Art. 83. 

[Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu 

Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w 

tym:] <Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:> 

1)   sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu 

zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży, 

2)   dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w 

art. 79 ust. 2, 

3)   sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 

oraz podawanie go do wiadomości publicznej, 

4)   zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego, 

5)   terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat z tytułu 

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem, 

6)   wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego 

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego postępowania w tej sprawie, a w 

odniesieniu do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego mając na względzie, aby zawierał 

on jedynie informacje niezbędne do dokonania sprzedaży. 

 

Art. 88. 

1. W odniesieniu do lokali mieszkalnych będących w zasobie Zarządu Zasobów 

Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przepisy art. 65, art. 67, art. 69-74, 

art. 76-82, art. 85 i art. 86, stosuje się odpowiednio. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym: 

1)   zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Zarząd 

Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz zakres 
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konserwacji, napraw i wymiany, których Zarząd Zasobów Mieszkaniowych 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie wykonuje w lokalach mieszkalnych, z 

uwzględnieniem podziału na kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne oraz tytułów 

prawnych do tych lokali; 

2)   sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru, w sposób zapewniający sprawność 

postępowania; 

3)   sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym 

oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany, z uwzględnieniem 

podziału na kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne; 

4)   sposób ustalania kosztów remontów lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na 

kwatery internatowe, uwzględniając sposób sporządzania kosztorysu inwestorskiego; 

5)   wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego, 

uwzględniając uproszczony charakter wzoru tego dokumentu oraz możliwości 

dokonania odpowiednich rozliczeń przy opróżnianiu lokalu mieszkalnego, a także 

zapewniając sprawność postępowania. 

3. [Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali 

mieszkalnych, w tym:] <Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali 

mieszkalnych, w tym:> 

1)   sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu 

zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży, 

2)   dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa 

w art. 79 ust. 2, 

3)   sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 

oraz podawanie go do wiadomości publicznej, 

4)   zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego, 

5)   terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat z tytułu 

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem, 

6)   wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego 
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- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego postępowania w tej sprawie, a w 

odniesieniu do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego mając na względzie, aby 

zawierał on jedynie informacje niezbędne do dokonania sprzedaży. 

 

Art. 95. 

1. Nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiące lotniska wojskowe lub ich części, trwale 

niewykorzystywane do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, które powinny zachować swój lotniczy 

charakter, ujęte w wykazie wydanym na podstawie art. 94 ust. 4, właściwy wojewoda 

przekazuje w drodze darowizny następującym jednostkom samorządu terytorialnego 

właściwym ze względu na położenie lotniska wojskowego lub jego części: 

1)   gminie - w celu założenia albo rozbudowy gminnego lotniska cywilnego użytku 

publicznego; 

2)   powiatowi - w celu założenia albo rozbudowy powiatowego lotniska cywilnego użytku 

publicznego; 

3)   województwu - w celu założenia albo rozbudowy regionalnego albo krajowego 

lotniska cywilnego użytku publicznego. 

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek właściwej jednostki 

samorządu terytorialnego o przekazanie jej nieruchomości Skarbu Państwa złożony do 

ministra właściwego do spraw transportu. We wniosku zamieszcza się dane dotyczące 

wnioskującej jednostki samorządu terytorialnego i nieruchomości, o otrzymanie której 

ubiega się jednostka samorządu terytorialnego, oraz o rodzaju planowanej działalności 

lotniczej na tym lotnisku. 

3. Minister właściwy do spraw transportu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o 

którym mowa w ust. 2, opiniuje wniosek pod względem jego zgodności z polityką 

transportową i kieruje go niezwłocznie do Ministra Obrony Narodowej do zaopiniowania. 

Minister Obrony Narodowej opiniuje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania 

pod względem potrzeb realizacji celów obronności i bezpieczeństwa państwa. Minister 

właściwy do spraw transportu i Minister Obrony Narodowej, opiniując wniosek, mogą 

określić w opiniach warunki przekazania i wykorzystania nieruchomości. 

[4. Minister właściwy do spraw transportu przesyła niezwłocznie opinie, o których mowa w 

ust. 3, do wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych 
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opinii nie wycofa wniosku, minister właściwy do spraw transportu kieruje wniosek wraz 

opiniami do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. 

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, z uwzględnieniem warunków, o których 

mowa w ust. 3, wyraża zgodę na dokonanie darowizny. Do wyrażenia zgody przez ministra 

właściwego do spraw Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 5a i art. 5c 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 

Skarbowi Państwa, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. 

6. Starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wykonujący zadanie z 

zakresu administracji rządowej, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wyrażeniu 

przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zgody, o której mowa w ust. 5, 

stwierdza z urzędu wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podległej 

Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej w stosunku do 

nieruchomości objętej darowizną.] 

<4. Minister właściwy do spraw transportu przesyła niezwłocznie opinie, o których 

mowa w ust. 3, do wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania tych opinii nie wycofa wniosku, minister właściwy do spraw transportu 

kieruje wniosek wraz z opiniami do Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem 

warunków, o których mowa w ust. 3, wyraża zgodę na dokonanie darowizny. Do 

wyrażenia zgody przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 38–41 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile przepisy niniejszej ustawy nie 

stanowią inaczej. 

6. Starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wykonujący 

zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia 

go o wyrażeniu przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

zgody, o której mowa w ust. 5, stwierdza z urzędu wygaśnięcie trwałego zarządu 

jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego 

nadzorowanej w stosunku do nieruchomości objętej darowizną.> 
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Art. 98. 

1. Nieruchomości nabyte przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 95 i art. 96 

mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia, co najmniej na lat 30, 

dokonanych przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na rzecz 

podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, jeżeli 

jednostka ta sama nie zakłada lotniska cywilnego użytku publicznego. 

2. Dla nieruchomości zajętych pod byłe lotniska wojskowe, przekazanych właściwym 

jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z art. 95 i art. 96, sporządzenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących terenów zamkniętych. 

3. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przekazuje 30% dochodów uzyskanych z 

gospodarowania darowaną jej nieruchomością na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił 

Zbrojnych. 

4. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przedkłada ministrowi właściwemu do 

spraw transportu oraz Ministrowi Obrony Narodowej informacje o stanie i sposobie 

wykorzystania darowanej nieruchomości. Informacje te przedkłada się co 6 miesięcy, przy 

czym pierwszą informację przedkłada się po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

darowizny. 

5. [Na wniosek ministra właściwego do spraw transportu i Ministra Obrony Narodowej, 

uzgodniony z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, wojewoda odwołuje 

darowiznę, o której mowa w art. 95, w przypadku niewykorzystania jej na cele określone w 

art. 95 ust. 1, a w szczególności:] <Na wniosek ministra właściwego do spraw 

transportu i Ministra Obrony Narodowej, uzgodniony z Prezesem Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda odwołuje darowiznę, o której mowa 

w art. 95, w przypadku niewykorzystania jej na cele określone w art. 95 ust. 1, a w 

szczególności:> 

1)   niepodjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 6 miesięcy od dnia 

nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 95 ust. 1, czynności faktycznych lub 

prawnych zmierzających do założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku 

publicznego; 

2)   wystąpienia w terminie, o którym mowa w pkt 1, nieusuwalnych przeszkód w 

wykorzystaniu nieruchomości w celu założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego 

użytku publicznego; 
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3)   wykorzystania nieruchomości, o której mowa w art. 95 ust. 1, w innym celu niż 

założenie albo rozbudowa lotniska cywilnego użytku publicznego; 

4)   nierozpoczęcia eksploatacji lotniska cywilnego użytku publicznego w terminie 3 lat od 

dnia nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 95 ust. 1. 

6. Jednostka samorządu terytorialnego może zrzec się własności darowanej jej nieruchomości 

wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa. Reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do tej 

nieruchomości jest właściwy wojewoda. 

7. Nieruchomości, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają przekazaniu przez wojewodę do 

zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Agencja. Na wniosek Prezesa 

Agencji Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu podejmuje decyzję o sposobie zagospodarowania tych nieruchomości. 

8. Przepisy ust. 2 i 3 oraz 4-7 stosuje się odpowiednio do instytucji zapewniającej służby 

ruchu lotniczego. 

9. Do lotnisk trwale niewykorzystywanych do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne 

podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, które nie wymagają 

zachowania ich lotniczego charakteru, stosuje się przepisy art. 43-59. 

 

Art. 128. 

[1. Agencja przejmuje wykonywanie praw z akcji lub udziałów w stosunku do spółek, których 

założycielem, wspólnikiem lub akcjonariuszem była Agencja Mienia Wojskowego, o której 

mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, albo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, o której mowa w art. 

120 ust. 1 pkt 1, niezbędnych do realizacji zadań Agencji.] 

<1. Agencja przejmuje wykonywanie praw z akcji lub udziałów w stosunku do spółek, 

których założycielem, wspólnikiem lub akcjonariuszem była Agencja Mienia 

Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, albo Wojskowa Agencja 

Mieszkaniowa, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, niezbędnych do realizacji zadań 

Agencji. Wykonywanie praw z akcji lub udziałów, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nie dotyczy akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 3.> 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek prawa handlowego 

niezbędnych do realizacji zadań Agencji, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę 

zakres zadań Agencji oraz interes Skarbu Państwa. 
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3. Akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego, o których mowa w ust. 2, nabyte lub 

objęte przez Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa stanowią własność Skarbu 

Państwa. 

[4. W spółkach prawa handlowego, których założycielem, wspólnikiem lub akcjonariuszem 

była Agencja Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, albo Wojskowa 

Agencja Mieszkaniowa, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, nieumieszczonych w 

wykazie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wykonuje 

prawa z akcji lub udziałów Skarbu Państwa. 

5. W spółkach jednoosobowych oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa powyżej 50%, 

określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw Skarbu 

Państwa będzie wskazywał jednego członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia dnia 24 lipca 2015 r. O KONTROLI NIEKTÓRYCH INWESTYCJI (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 980) 

 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot: 

a)  który posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość ogólnej 

liczby głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z 

innymi osobami, lub 

b)  który jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków 

organów zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub 

c)  w przypadku którego więcej niż połowa członków zarządu innego podmiotu jest 

jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje 

kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym 

pierwszym w stosunku zależności, lub 

d)  który posiada udział kapitałowy w spółce osobowej o wartości wynoszącej co 

najmniej 50% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub 
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e)  który posiada zdolność do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności 

innego podmiotu, w szczególności na podstawie umowy przewidującej zarządzanie 

tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot; 

2)   podmiocie zależnym - rozumie się przez to podmiot, w stosunku do którego inny 

podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego 

podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu 

dominującego; 

3)   ogólnej liczbie głosów - rozumie się przez to sumę głosów przypadających na 

wszystkie akcje albo na wszystkie udziały podmiotu; 

4)   istotnym uczestnictwie - rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie 

wpływu na działalność podmiotu poprzez: 

a)  posiadanie udziałów albo akcji dających w okresie ostatnich 2 lat co najmniej 20% 

ogólnej liczby głosów, obliczonej jako średnia ważona w tym okresie, w organie 

stanowiącym podmiotu, w szczególności na walnym zgromadzeniu albo 

zgromadzeniu wspólników, przy czym zmiany stanu posiadania udziałów albo akcji, 

w tym również zbycie całości udziałów albo akcji w tym okresie i ich nabycie nie 

wpływają na określenie istotnego uczestnictwa albo 

b)  posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co 

najmniej 20% wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki; 

5)   podmiocie podlegającym ochronie - rozumie się przez to podmiot umieszczony w 

wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2; 

6)   organie kontroli - rozumie się przez to: 

a)  ministra właściwego do spraw energii - w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-

5, 8-10 oraz 12, 

[b)  ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w zakresie określonym w art. 4 

ust. 1 pkt 6, 7, 11, 13 i 14.] 

<b) Prezesa Rady Ministrów – w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 6, 7, 

11, 13 i 14.> 

2. Ilekroć w ustawie mowa jest o spółce, dominacji nad spółką oraz istotnym uczestnictwie w 

spółce, należy przez to także rozumieć odpowiednio spółkę jawną, partnerską, 

komandytową, komandytowo-akcyjną, dominację nad taką spółką oraz istotne 

uczestnictwo w takiej spółce. Stosunek dominacji i istotne uczestnictwo ustala się w takim 
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przypadku również poprzez stwierdzenie, iż podmiot dominujący jest uprawniony do 

decydowania w sprawach spółki sam, lub wspólnie z innymi osobami. 

3. Przez nabycie dominacji rozumie się osiągnięcie albo przekroczenie 50% ogólnej liczby 

głosów w organie stanowiącym podmiotu podlegającego ochronie, w szczególności na 

walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, lub udziału w kapitale 

zakładowym, poprzez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo 

objęcie udziałów albo akcji. 

4. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa rozumie się nabycie udziałów albo 

akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale 

zakładowym, uzyskanie istotnego uczestnictwa z upływem okresu, o którym mowa w ust. 

1 pkt 4 lit. a, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie przedsiębiorstwa 

lub jego zorganizowanej części. 

5. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji rozumie się 

również przypadki, gdy: 

1)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie 

albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, 

w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem dominującym albo 

podmiotem zależnym od takiego podmiotu, 

2)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie 

albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego 

statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące 

prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w 

tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia, 

3)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie 

albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale 

na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy o zarządzanie 

portfelem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), 

4)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w podmiocie podlegającym ochronie 

albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z 

którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do 
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wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z 

udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

5)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad spółką 

będącą podmiotem podlegającym ochronie jest dokonywane przez grupę dwóch lub 

więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot 

zawarł umowę, dotyczącą nabycia udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem 

podlegającym ochronie, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji spółek z siedzibą 

w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień 

do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw 

z udziałów albo akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

6)   nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa w spółce będącej podmiotem 

podlegającym ochronie albo nabycie dominacji nad taką spółką jest dokonywane przez 

podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego 

nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji spółki będącej 

podmiotem podlegającym ochronie lub nabywania udziałów albo akcji spółek z 

siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej 

-   zwane dalej "nabyciem pośrednim". 

6. Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy wskutek transakcji 

niewymienionej w ust. 3-5 podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec 

podmiotu posiadającego co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym spółki, będącej 

podmiotem podlegającym ochronie albo będącego podmiotem dominującym wobec spółki 

będącej podmiotem podlegającym ochronie bądź posiadającego w niej istotne 

uczestnictwo, albo wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa takiej 

spółki albo jego zorganizowanej części. Jeżeli nabycie pośrednie nastąpiło wskutek 

czynności, dokonanej na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita 

Polska, w szczególności wskutek połączenia spółek, których siedziby znajdują się poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź nabycia lub objęcia udziałów albo akcji spółki 

z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej spółką dominującą wobec 

spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, przepisy ustawy stosuje się w zakresie 

skutków określonych w zdaniu pierwszym. 

7. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji, o którym 

mowa w ust. 3, rozumie się również przypadki, gdy podmiot posiadać będzie udziały albo 
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akcje lub prawa z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

w tym również w przypadkach określonych w ust. 5, w liczbie zapewniającej osiągnięcie 

albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym albo 

będzie podmiotem dominującym wobec spółki będącej podmiotem podlegającym 

ochronie, bądź nabędzie istotne uczestnictwo, w przypadku: 

1)   umorzenia udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, 

bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tej spółki, 

2)   podziału spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie albo połączenia jej z inną 

spółką, 

3)   zmiany umowy albo statutu spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, w 

zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, ustanowienia bądź zmiany lub 

zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom albo 

akcjonariuszom tej spółki, 

4)   unieważnienia akcji albo dokumentów akcji spółki będącej podmiotem podlegającym 

ochronie 

-   zwane dalej "nabyciem następczym". 

8. Istotne uczestnictwo, w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a, ustala się również, jeżeli zachodzi 

ono wskutek posiadania udziałów albo akcji lub praw z akcji albo udziałów przez 

podmioty, o których mowa w ust. 5, bez względu na liczbę i rodzaj dokonywanych między 

nimi transakcji. 

 

Art. 13. 

1. Tworzy się Komitet Konsultacyjny jako organ doradczy organu kontroli. 

2. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy zapewnienie doradztwa organowi kontroli w 

zakresie objętym ustawą, w szczególności: 

1)   przedstawienie, w terminie określonym przez organ kontroli rekomendacji, 

obejmującej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji, o 

których mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 6; 

2)   przedstawienie opinii w sprawach określonych przez organ kontroli. 

3. W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzą przedstawiciele: 

1)   ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

2)   Ministra Obrony Narodowej; 
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3)   ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

4)   ministra właściwego do spraw gospodarki; 

[5)   ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;] 

6)   ministra właściwego do spraw środowiska; 

7)   ministra właściwego do spraw rolnictwa; 

8)   ministra właściwego do spraw administracji publicznej; 

9)   ministra właściwego do spraw transportu; 

10)  ministra właściwego do spraw informatyzacji; 

10a)  ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin; 

10b)  ministra właściwego do spraw energii; 

10c)  ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej; 

11)  Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

12)  Szefa Agencji Wywiadu; 

13)  Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; 

14)  Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

15)  Szefa Służby Wywiadu Wojskowego; 

16)  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

17)  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

4. Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie 

bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne". 

[5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa, wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.] 

<5. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, 

wskazując jednocześnie Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego.> 

 

Art. 14. 

1. Pracami Komitetu Konsultacyjnego kieruje Przewodniczący Komitetu Konsultacyjnego. 

2. Komitet Konsultacyjny podejmuje uchwały w celu realizacji zadań określonych ustawą. W 

przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą i przeciw uchwale rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komitetu Konsultacyjnego. 

3. Koszty działania Komitetu Konsultacyjnego, są pokrywane z budżetu państwa, z części 

której dysponentem jest organ kontroli. 
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4. Komitet Konsultacyjny przyjmuje w formie uchwały regulamin organizacyjny, określający 

sposób jego pracy. 

[5. Obsługę organizacyjną Komitetu Konsultacyjnego zapewnia minister właściwy do spraw 

Skarbu Państwa.] 

<5. Obsługę organizacyjną Komitetu Konsultacyjnego zapewnia Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. O ZWIĄZKACH METROPOLITALNYCH (Dz. U. 

poz. 1890) 

 

Art. 11. 

1. Wojewoda przekazuje związkowi metropolitalnemu mienie nieruchome Skarbu Państwa, z 

przeznaczeniem na siedzibę organów związku metropolitalnego. 

2. Przekazanie mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie 

decyzji administracyjnej wojewody wydanej z urzędu. 

[3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia Skarbu Państwa przez związek 

metropolitalny jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.] 

<3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia Skarbu Państwa przez związek 

metropolitalny jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.> 

4. Nabycie mienia jest nieodpłatne i następuje z dniem, w którym decyzja o jego przekazaniu 

stała się ostateczna. 

5. Do postępowania w sprawie przekazania mienia związkowi metropolitalnemu w drodze 

decyzji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.). 

6. Ostateczna decyzja o przekazaniu związkowi metropolitalnemu praw, które są lub mogą 

być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. 

7. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat sądowych. 

8. Wojewoda może udzielić dotacji na działania związane z utworzeniem związku 

metropolitalnego. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1487471&full=1


- 282 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 29 kwietnia 2016 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH 

WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH ZADAŃ Z ZAKRESU INFORMATYZACJI 

DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PODATKOWEJ, SŁUŻBY CELNEJ I 

KONTROLI SKARBOWEJ (Dz. U. poz. 781) 

 

[Art. 4. 

Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w ustawie z dnia 8 

sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 154) w stosunku do spółki celowej wykonuje minister właściwy do spraw 

finansów publicznych.] 

 

Art. 5. 

1. Skarb Państwa rozwiązuje spółkę celową po zrealizowaniu celu, dla którego została 

utworzona. 

2. Skarb Państwa może rozwiązać spółkę celową w przypadku niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania zadań spółki. 

[3. Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej składa w imieniu Skarbu Państwa 

minister właściwy do spraw finansów publicznych w formie aktu notarialnego. 

Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej zastępuje uchwałę zgromadzenia 

wspólników o rozwiązaniu spółki.] 

 

Art. 7. 

1. Zarząd spółki celowej składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 osób. 

2. Rada nadzorcza spółki celowej składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób. 

[3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje i odwołuje członków organów 

spółki celowej.] 

[4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać w skład rady nadzorczej 

spółki celowej sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych.] 

<4. Organ, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna lub inna jednostka 

uprawniona do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa może 

powołać w skład rady nadzorczej spółki celowej sekretarza stanu lub podsekretarza 

stanu.> 
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5. Do członków zarządu spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 

r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2099). 

[6. Do członków zarządu i rady nadzorczej spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z 

dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978).] 

 

Art. 8. 

1. Członek organu spółki celowej oraz jej likwidator odpowiada wobec tej spółki za szkodę 

wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, postanowieniami aktu 

założycielskiego lub umowy, o której mowa w art. 9 i art. 10, chyba że nie ponosi winy. 

2. Członek organu spółki celowej oraz jej likwidator przy wykonywaniu swoich obowiązków 

dokłada staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. 

3. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają za 

szkodę solidarnie. 

[4. Jeżeli spółka celowa nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody, o 

której mowa w ust. 1, w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, 

minister właściwy do spraw finansów publicznych może wnieść pozew o naprawienie 

szkody wyrządzonej spółce celowej.] 

<4. Jeżeli spółka celowa nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody, 

o której mowa w ust. 1, w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 

szkodę, organ, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna lub inna jednostka 

uprawniona do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa może 

wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce celowej.> 

 

Art. 11. 

[1. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw finansów publicznych może 

udzielić radzie nadzorczej spółki celowej wiążących zaleceń w zakresie realizacji celów 

określonych w ustawie, akcie założycielskim oraz umowie o świadczenie usług i umowie o 

dotację.] 

<1. W uzasadnionych przypadkach organ, pełnomocnik Rządu, państwowa osoba 

prawna lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z udziałów należących 

do Skarbu Państwa może udzielić radzie nadzorczej spółki celowej wiążących zaleceń 
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w zakresie realizacji celów określonych w ustawie, akcie założycielskim oraz umowie 

o świadczenie usług i umowie o dotację.> 

2. Rada nadzorcza spółki celowej opracowuje i udziela zarządowi spółki celowej wytycznych 

dotyczących działalności spółki celowej w związku z zaleceniami, o których mowa w ust. 

1. 

3. Rada nadzorcza spółki celowej uchyla uchwały zarządu spółki celowej niezgodne z 

przepisami prawa, postanowieniami aktu założycielskiego, umowy o świadczenie usług i 

umowy o dotację oraz wytycznymi, o których mowa w ust. 2. 

 

Art. 12. 

1. Przychodami spółki celowej są: 

1)   przychody z tytułu umowy o świadczenie usług; 

2)   dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów inwestycji; 

3)   dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej spółki celowej. 

[2. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, może podjąć decyzję o przekazaniu 

mienia likwidowanej jednostki budżetowej w całości lub części spółce celowej.] 

<2. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych może 

podjąć decyzję o przekazaniu mienia likwidowanej jednostki budżetowej w całości 

lub części spółce celowej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2016 r. O ZASADACH KSZTAŁTOWANIA 

WYNAGRODZEŃ OSÓB KIERUJĄCYCH NIEKTÓRYMI SPÓŁKAMI (Dz. U. poz. 1202) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa reguluje sposób wykonywania uprawnień z akcji przysługujących: 

1)   Skarbowi Państwa, 

2)   jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom, 
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3)   państwowym osobom prawnym, 

4)   komunalnym osobom prawnym 

- w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów 

nadzorczych, a także wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów 

zarządzających. 

2. Ustawa ma zastosowanie do podmiotów reprezentujących: 

1)   Skarb Państwa, 

2)   jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 

3)   państwowe osoby prawne, 

4)   komunalne osoby prawne 

- w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, zwanych dalej 

"podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych". 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   członku organu nadzorczego - należy przez to rozumieć członka rady nadzorczej, 

członka komisji rewizyjnej, członka rady administrującej nieuprawnionego do 

prowadzenia spraw spółki europejskiej, a także pełnomocnika wspólnika w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174); 

2)   członku organu zarządzającego - należy przez to rozumieć członka zarządu spółki 

kapitałowej, członka rady administrującej uprawnionego do prowadzenia spraw spółki 

europejskiej, a także likwidatora; 

3)   członku organu nadzorczego wskazanym przez podmiot uprawniony do wykonywania 

praw udziałowych - należy przez to rozumieć członka organu nadzorczego: 

a)  powołanego do organu nadzorczego oświadczeniem woli podmiotu uprawnionego 

do wykonywania praw udziałowych, 

b)  którego powołanie do organu nadzorczego spółki zostało poprzedzone wskazaniem 

przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych na podstawie ustawy 

lub statutu, 

c)  którego powołanie do organu nadzorczego spółki zostało poprzedzone zgłoszeniem 

przez podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych do właściwego 

organu spółki powołującego członków organu nadzorczego 

-      po uprzednim złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1; 

4)   akcjach - należy przez to rozumieć akcje lub udziały; 
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5)   statucie - należy przez to rozumieć statut, umowę spółki lub akt założycielski; 

6)   walnym zgromadzeniu - należy przez to rozumieć walne zgromadzenie lub 

zgromadzenie wspólników; 

7)   spółce - należy przez to rozumieć spółkę, z której akcji wykonują uprawnienia 

podmioty uprawnione do wykonywania praw udziałowych; 

8)   spółce publicznej - należy przez to rozumieć spółkę, w której co najmniej jedna akcja 

jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.), z 

wyjątkiem spółki, której akcje zostały zarejestrowane na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

[9)   spółce realizującej misję publiczną - należy przez to rozumieć: 

a)  spółkę, której przedmiot działalności albo cel działania został określony ustawą, w 

szczególności: 

–  jednostkę publicznej radiofonii i telewizji, 

–  spółkę zarządzającą lotniskiem użytku publicznego w rozumieniu art. 54 ust. 2 

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 i 904), 

–  operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego, operatora 

systemu magazynowania, operatora systemu skraplania gazu ziemnego, operatora 

systemu połączonego oraz operatora sieci transportowej dwutlenku węgla w 

rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 24-28a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), 

–  spółkę, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471), 

–  spółkę zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 

października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

282 oraz z 2016 r. poz. 1020), 

–  zarządcę infrastruktury w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 

o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753, 1777 i 1893 

oraz z 2016 r. poz. 542), 

–  Zarządcę Rozliczeń Spółka Akcyjna, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 

2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z 

przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i 

energii elektrycznej (Dz. U. poz. 905, z późn. zm.), 
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–  Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, o której mowa 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa 

ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 714 i 888), 

–  podmiot zarządzający portem morskim w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 

r. poz. 1569 i 1642), 

b)  Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

c)  Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

d)  Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie;] 

<9) spółce realizującej misję publiczną – należy przez to rozumieć spółkę, o której 

mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. poz. ...).> 

10)  spółce realizującej zadania publiczne - należy przez to rozumieć spółkę, na którą 

ustawa albo statut nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie realizacji celów 

publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65); 

11)  podstawie wymiaru - należy przez to rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

 

Art. 3. 

1. Kandydat na członka organu nadzorczego wskazany przez podmiot uprawniony do 

wykonywania praw udziałowych składa podmiotowi uprawnionemu do wykonywania 

praw udziałowych oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce 

wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą. 

2. Obowiązek kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie 

z ustawą członek organu nadzorczego wskazany przez podmiot uprawniony do 

wykonywania praw udziałowych realizuje poprzez wykonywanie uprawnień wynikających 

z przepisów prawa oraz postanowień statutu dotyczących organu nadzorczego, w 

szczególności przy podejmowaniu uchwał. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1533961&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.826504&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1458033:part=a6&full=1


- 288 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określa, w drodze rozporządzenia, wzór 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę skutecznej realizacji 

obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie 

z ustawą.] 

<3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 1, uwzględniając potrzebę skutecznej realizacji obowiązku 

kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z 

ustawą.> 

 

Art. 4. 

1. Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu 

zarządzającego oraz projekt uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków 

organu zarządzającego, zwane dalej "uchwałami w sprawie wynagrodzeń", przewidują, że 

wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej, 

stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo, oraz części 

zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. 

2. Część stałą wynagrodzenia członka organu zarządzającego ustala się z uwzględnieniem 

skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i 

wielkości zatrudnienia, w wysokości: 

1)   od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co 

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe 

przesłanki: 

a)  zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników, 

b)  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro, 

c)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe 

niż równowartość w złotych 2 milionów euro; 

2)   od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co 

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe 

przesłanki: 

a)  zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników, 

b)  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro, 
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c)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co 

najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro; 

3)   od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co 

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe 

przesłanki: 

a)  zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników, 

b)  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro, 

c)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe 

niż równowartość w złotych 10 milionów euro; 

4)   od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co 

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe 

przesłanki: 

a)  zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników, 

b)  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro, 

c)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe 

niż równowartość w złotych 43 milionów euro; 

5)   od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru - dla spółki, która w co 

najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe 

przesłanki: 

a)  zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników, 

b)  osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 

finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro, 

c)  sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe 

niż równowartość w złotych 215 milionów euro 

- przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na 

złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim 

dniu danego roku obrotowego. 

3. Projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu 

zarządzającego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, może przewidywać inną wysokość 

części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego niż określona zgodnie z ust. 2, 
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jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym 

ona działa, w szczególności jeżeli spółka: 

1)   realizuje program konsolidacji spółek należących do jej grupy kapitałowej, 

prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów, 

2)   realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość jej aktywów 

trwałych, 

3)   realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, 

prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów spółki, 

4)   ma siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub zasady jej działalności określa 

wiążąca Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa, 

5)   funkcjonuje krócej niż rok, 

6)   została utworzona w celu realizacji projektu, w szczególności z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z 

pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) lub środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi 

- przy czym w przypadku oddania głosów za uchwałą ustalającą wysokość części stałej 

wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona 

zgodnie z ust. 2 podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych sporządza 

pisemne uzasadnienie i publikuje je na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

4. Przy ustalaniu części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego: 

1)   spółek będących spółkami publicznymi - przepis ust. 3 stosuje się, z tym że ustalenie 

części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w innej wysokości niż 

określona zgodnie z ust. 2 wymaga uprzedniego przeprowadzenia porównania tak 

ustalonego wynagrodzenia z wysokością wynagrodzeń członków organów 

zarządzających spółek publicznych o podobnej skali lub przedmiocie działalności, a 

wyniki porównania przedstawia się w pisemnym uzasadnieniu uchwały, o której mowa 

w ust. 3; 

2)   podmiotów, których przeważający przedmiot działalności gospodarczej polega na 

zarządzaniu aktywami podmiotów trzecich - uwzględnia się wyłącznie przesłankę sumy 

aktywów bilansu, przy czym przez aktywa rozumie się również aktywa powierzone w 

zarządzanie. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.327084&full=1
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5. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie 

uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów 

zarządczych. Wagi celów zarządczych, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich 

realizacji i rozliczania są ustalane dla poszczególnych lub wszystkich członków organu 

zarządzającego. W przypadku spółek realizujących misję publiczną albo spółek 

realizujących zadania publiczne przy określeniu celów zarządczych, ich wagi oraz 

kryteriów ich realizacji i rozliczania uwzględnia się także stopień realizacji misji 

publicznej albo stopień realizacji zadań publicznych, w okresie stanowiącym podstawę 

ustalenia wynagrodzenia uzupełniającego. Część zmienna wynagrodzenia w spółce nie 

może przekroczyć 50%, a w spółkach publicznych oraz innych, o których mowa w ust. 2 

pkt 5, 100% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim 

roku obrotowym. 

6. Cele zarządcze, o których mowa w ust. 5, mogą stanowić w szczególności: 

1)   wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację 

albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników; 

2)   osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży; 

3)   wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z 

pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej; 

4)   zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; 

5)   realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; 

6)   osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, 

płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; 

7)   realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, 

innowacyjności, terminowości realizacji; 

8)   zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych 

kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych 

kryteriów; 

9)   realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników. 

[7. Dla spółek będących przedsiębiorcami dominującymi, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 

1618 i 1634), sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe na podstawie 

przepisów o rachunkowości, uwzględnienie skali działalności spółki, o której mowa w ust. 

2, oraz cele, o których mowa w ust. 6, przyjmuje się dla spółki dominującej i podmiotów od 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1386621:part=a4p3&full=1
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niej zależnych wszystkich szczebli w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jeden 

podmiot. W każdym przypadku jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania 

części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok 

obrotowy spółki, określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków 

organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom 

określonym w ustawie.] 

<7. Dla spółek będących przedsiębiorcami dominującymi, w rozumieniu art. 4 pkt 3 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 

r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823), sporządzających skonsolidowane 

sprawozdania finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości, uwzględnienie 

skali działalności spółki, o której mowa w ust. 2, oraz cele, o których mowa w ust. 6, 

przyjmuje się dla spółki dominującej i podmiotów od niej zależnych wszystkich 

szczebli w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jeden podmiot. W każdym 

przypadku jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej 

wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, 

określa się: 

1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów 

zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom 

określonym w ustawie; 

2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17–20, art. 22 i art. 23 ustawy z 

dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.> 

8. Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń wyznaczają cele zarządcze, wagi tych celów, a 

także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania. Projekt uchwały w 

sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego może ponadto 

przewidywać, że uszczegółowienia celów, wag i kryteriów, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, dokona organ lub podmiot określający wynagrodzenie członka organu 

zarządzającego i zawierający z tym członkiem umowę o świadczenie usług zarządzania. 

9. Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń zawierają postanowienia przewidujące, że 

wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego, o którym mowa w ust. 5, 

przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu 

członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

przez walne zgromadzenie. 
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<Art. 12a. 

1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy niniejszej ustawy 

obowiązku podejmowania działań mających na celu ukształtowanie i stosowanie w 

spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu 

nadzorczego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, 

podlega grzywnie. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1749).> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW 

OKREŚLAJĄCYCH WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

(Dz. U. poz. 1933) 

 

Art. 6. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1842) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 86a: 

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

"1a. Uczelnia w celu, o którym mowa w ust. 1, może utworzyć więcej niż jedną spółkę 

celową.", 

[b)  uchyla się ust. 3a;] 

2)   po art. 86b dodaje się art. 86ba w brzmieniu: 

"Art. 86ba. Do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji oraz do wniesienia 

wkładu do spółki celowej, w tym w celu jej utworzenia, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154 , 

888 i 1933)."; 

3)   w art. 86e: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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"1. Pracownik przekazuje uczelni publicznej informację o wynikach badań naukowych 

lub prac rozwojowych oraz o know-how związanym z tymi wynikami. W przypadku 

złożenia przez pracownika oświadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do 

tych wyników i związanego z nimi know-how, uczelnia publiczna w terminie trzech 

miesięcy podejmuje decyzję w sprawie ich komercjalizacji.", 

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

"1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracownik może złożyć w formie pisemnej 

w terminie czternastu dni od dnia przekazania uczelni publicznej informacji o 

wynikach i związanym z nimi know-how. Termin trzech miesięcy, o którym mowa 

w ust. 1, biegnie od dnia złożenia oświadczenia.", 

c)  w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

"Wynagrodzenie przysługujące uczelni publicznej za przeniesienie praw nie może być 

wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce 

narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego."; 

4)   w art. 86f uchyla się ust. 4. 
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