
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

nr posiedzenia: 62 

data posiedzenia: 15 grudnia 2016 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (druk senacki nr 378, 

druki sejmowe nr 1053, 1103 i 1103-A). 

2. Rozpatrzenie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (druk senacki nr 379, druki sejmowe nr 1054, 1104 i 1104-A). 

3. Rozpatrzenie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki 

nr 377, druki sejmowe nr 1055, 1114 i 1114-A). 

 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Mieczysław Augustyn, Wiesław Dobkowski, Adam Gawęda, Kazimierz Kleina, Władysław 

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

Andrzej Stanisławek, 

 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Skarbu Państwa: 

podsekretarz stanu Mikołaj Wild ze współpracownikami, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

podsekretarz stanu Renata Szczęch, 

Ministerstwo Rozwoju: 

naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej w Biurze Dyrektora Generalnego Artur Zgoda, 

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa: 

wiceprezes Artur Woźnicki ze współpracownikami, 

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej: 

dyrektor Biura Krzysztof Kowalik ze współpracownikami, 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 

zastępca prezesa zarządu Jacek Spyrka ze współpracownikami, 

Sejm RP: 

poseł sprawozdawca Wojciech Zubowski, 

 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownicy Biura Legislacyjnego: Aldona Figura i Jakub Zabielski. 

 



 

 

 

Ad 1. 
 

 Ustawa określa zasady zarządzania mieniem państwowym w związku z likwidacją urzędu 

ministra skarbu państwa. Ustawa wskazuje, który organ administracji jest właściwy do 

gospodarowania poszczególnymi składnikami mienia państwowego oraz jest uprawniony 

w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek. Na mocy ustawy 

powstanie Rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, 

jako ciało doradcze, zapewniające prezesowi Rady Ministrów wsparcie w zakresie koordynacji 

nadzoru właścicielskiego. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Wild. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski przedstawił uwagi do ustawy 

i zaproponował poprawki o charakterze redakcyjno-technicznym i doprecyzowującym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie, 

przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa oraz poseł sprawozdawca. 

Senator Mieczysław Augustyn zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy oraz poprawkę 

doprecyzowującą zapisy ustawy. 

Przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez stronę rządową, oraz poprawkę 

zmieniającą organ powołujący i odwołujący członków Rady do spraw spółek z udziałem 

Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. 

Senatorowie Wiesław Dobkowski, Grzegorz Peczkis oraz Krystian Probierz zgłosili poprawkę 

zmierzającą do tego, aby kandydatem na członka organu nadzorczego mogła być również 

osoba posiadająca stopień naukowy doktora nauk technicznych. 

Komisja odrzuciła wnioski zgłoszone przez senatora Augustyna. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie poprawki zgłoszone przez senatorów 

Andrzeja Stanisławka, Wiesława Dobkowskiego, Grzegorza Peczkisa i Krystiana Probierza. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Stanisławek. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Mieczysław Augustyn. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 5 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 378 A). 

 

Ad 2. 
 

 Ustawa określa termin wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

na 1 stycznia 2017 r. oraz zawiera przepisy zmieniające, uchylające, dostosowujące w związku 

z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa i zmianą zasad zarządzania mieniem należącym do 

Skarbu Państwa. 

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Wild. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Jakub Zabielski przedstawił uwagi do ustawy 

i zaproponował poprawki o charakterze redakcyjno-technicznym i doprecyzowującym. 

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa. 

Senator Mieczysław Augustyn zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. 

Przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek zgłosił poprawki zaproponowane przez Biuro 

Legislacyjne, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez stronę rządową. 

Komisja odrzuciła wniosek zgłoszony przez senatora Augustyna. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Stanisławek. 



 

 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Mieczysław Augustyn. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 11 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 379 A). 

 

Ad 3. 
 

 Celem regulacji jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jako 

wysoko wyspecjalizowanego, instytucjonalnego pełnomocnika ochrony praw i interesów 

Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do 

Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi 

organami jurysdykcyjnymi. Ustawa określa ustrój i kompetencje Prokuratorii Generalnej RP, 

uwzględniając dorobek Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a także działającej 

w II Rzeczypospolitej Polskiej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawę omówił wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Artur Woźnicki. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Aldona Figura nie zgłosiła uwag do rozpatrywanej 

ustawy. 

Senator Mieczysław Augustyn zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. 

Przewodniczący komisji Andrzej Stanisławek zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. 

Komisja odrzuciła wniosek zgłoszony przez senatora Augustyna. 

W wyniku głosowania komisja przyjęła wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Andrzej Stanisławek. 

 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 377 A). 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

Opracowano w BPS 

 


