
 

 

INFORMACJA 

o wspólnym posiedzeniu 

Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 
oraz 

Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 41  nr posiedzenia: 41 

data posiedzenia: 19 lipca 2016 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk senacki 

nr 232, druki sejmowe nr 659, 674 i 674-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Piotr 

Zientarski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: 

Waldemar Bonkowski, Piotr Florek, Arkadiusz Grabowski, Maria Koc, Krzysztof Mróz, 

Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Waldemar Sługocki, Przemysław Termiński, Jerzy 

Wcisła, Piotr Zientarski, 

 
senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: 

 Mieczysław Augustyn, Adam Gawęda, Kazimierz Kleina, Władysław Komarnicki, 

Grzegorz Napieralski, Grzegorz Peczkis, Wojciech Piecha, Krystian Probierz, Andrzej 

Stanisławek, Przemysław Termiński, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Skarbu Państwa: 

podsekretarz stanu Mikołaj Wild ze współpracownikami, 

Związek Powiatów Polskich: 

ekspert Marcin Maksymiuk, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa ma na celu optymalizację korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku 

Funduszu Reprywatyzacji. Ustawa pozwoli na realizację porozumień zawieranych przez 

ministra właściwego do spraw skarbu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego 

w sprawie dotacji celowych na ich rzecz przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania 

przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa poprzez 

wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz 

ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. W myśl 

nowych przepisów minister właściwy do spraw skarbu państwa uzyska możliwość 

sfinansowania nabycia przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych ze środków Funduszu. 



 

 

Ponadto minister właściwy do spraw skarbu państwa będzie mógł w 2016 r. przeznaczyć kwotę 

30 mln zł na podwyższenie kapitału zakładowego Telewizji Polskiej SA, Polskiego Radia SA 

oraz spółek radiofonii regionalnej. 

Ustawę omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski. Stwierdził, że ustawa nie 

budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych, niemniej zgłosił jedną wątpliwość. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. 

Senator Mieczysław Augustyn zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy, senator Przemysław 

Termiński zgłosił 2 poprawki, a senator Grzegorz Peczkis zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek. 

W wyniku głosowania komisje przyjęły wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Adam Gawęda. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Mieczysław Augustyn. 

Konkluzja: 

 Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie 

2 poprawek do ustawy (druk senacki nr 232 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


